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PIĘKNO I BRAK PIĘKNA ZIELONEJ SZATY W OSIEDLACH II RP, PRL 
ORAZ III RP1 – W STRONĘ URBANISTYKI KRAJOBRAZU 

BEAUTY  AND LACK  OF BEAUTY IN GREEN DESIGN  
OF HOUSING ESTATES IN POLISH CITIES 1919-2012  

- TOWARDS LANDSCAPE URBANISM IN XXI C. 

WOJCIECH KOSIŃSKI   
Prof. dr hab. inż. arch. 

Politechnika Krakowska 
Wydział Architektury 
Instytut Architektury Krajobrazu 
 
 
 

STRESZCZENIE  

Niniejsza prezentacja badań autora nt. architektury/urbanistyki oraz architektury krajobra-
zu osiedli polskich okresu 1919-2012, ukazuje kreację: zieleni, innych czynników przy-
rodniczych oraz powierzchni biologicznie czynnych. Wykazano zbieżność zalet i wad 
kształtowania urbanistyczno-architektonicznego – z kształtowaniem czynników natural-
nych. Zapaść dotyczy socmodernizmu (1956-1989), natomiast okresy przed- i po- nega-
tywnym naśladowaniu Ruchu Nowoczesnego, prezentują wartościowe realizacje. Kon-
kluzja: konfrontacja Polska–Zachód, stanowi uogólnienie w kierunku „urbanistyki krajo-
brazu”. 

Słowa kluczowe:  

miasto, osiedle, czynniki przyrodnicze, utilitas-venustas, urbanistyka krajobrazu  

                                                 
1 Praca niniejsza została zainspirowana i oparta o własny artykuł autora: Kosiński Wojciech. 2011. Zieleń w 
polskich osiedlach mieszkaniowych z lat 1920–2010. Analiza wartościowych rozwiązań i porażek. W: Prze-
strzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 
61-92. Monografia ta została wydana pod redakcją prof. Barbary Szulczewskiej, na ręce której autor tych słów 
wyraża głęboką wdzięczność za zaproszenie do programu badawczego i do związanej nim konferencji, w tym 
za merytoryczną zachętę do zainteresowania się powierzchniami biologicznie czynnymi w zespołach urbani-
stycznych. Dotyczy to zwłaszcza w osiedli i jest jednym z kluczowych składników prawidłowego, zrównoważo-
nego i harmonijnego rozwoju przedsięwzięć miejskich w XXI wieku. Zaniedbane aktualnie w Polsce, powierzch-
nie biologicznie czynne, winny stanowić także istotny – współczesny i przyszły wymiar estetyki miasta. Autor 
tych słów składa także niniejszym specjalne podziękowanie prof. Sławomirowi Gzellowi, za uwagi: liczne, zaan-
gażowane, cenne, atrakcyjne, asertywne - krytyczne i doradcze, z zakresu sztuki budowania miast, przekazane 
podczas recenzowania cytowanego wyżej, źródłowego artykułu. 
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ABSTRACT  

This presentation of the author’s research into architecture/urban design and landscape 
architecture of Polish housing estates built in the period between 1919 and 2012 explores 
the creation of greenery, other natural elements and biologically active surfaces. The 
author has demonstrated an analogy between the merits and faults of urban and architec-
tural design and the design of natural elements. A major crisis could be observed in the 
era of socmodernism (1956 – 1989), whereas the periods before and after the negative 
imitation of the Modern Movement display valuable realizations. The conclusion: the con-
frontation between Poland and the West constitutes a generalization towards “landscape 
urbanism.” 

 

Key words: 

City, housing estate, natural components, utilitas-venustas, landscape urbanism 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agacie, Alinie, Basi oraz Olkowi i Zbyszkowi  
z wdzięcznością 

za motywacje pro-krajobrazowe 

   
Czołowy polski badacz, projektant i nauczyciel sztuki budowy miast, Tadeusz Tołwiński 
(1887-1951), nieprzypadkowo skonstruował zestaw sześciu fundamentalnych i ponad-
czasowych czynników miastotwórczych w taki sposób, że pierwszym z nich – otwierają-
cym problematykę dobrej kreacji urbanistyczno-architektonicznej jest „Czynnik warunków 
przyrodzonych”, zaś zamykającym i syntetyzującym-szóstym jest „Czynnik kompozycji 
urbanistycznej”.2 T. Tołwiński sygnalizuje w ten sposób, że: „nie było nas, był las”, ergo – 
przyroda, a wśród jej składników zwłaszcza zieleń, są bytami fundamentalnymi dobrej 
urbanistyki – poczynając od zdrowotności, a kulminując w estetyce. 

WPROWADZENIE 

Także nie bez ważnej przyczyny, jedynym „gałęziowym (branżowym)” – trzecim i ostat-
nim, wydanym już po śmierci T. Tołwińskiego – tomem wymienionego dzieła „Urbanisty-
ka”, jest ”Zieleń w urbanistyce”. Przyczyną podjęcia – już po napisaniu w Warszawie, 
w okresie przedwojennych dwóch tomów ujmujących całokształt kreowania struktury 
miast (w.w. „miasto w przeszłości” oraz „miasto współczesne”3) – tego właśnie wyzwania 
już po wojnie, napisania w Krakowie takiego ujęcia hierarchii zadań urbanistycznych, że 
wyróżnienia dostępuje roli zieleni – była jego troska o biologiczny stan szaty zielonej 
i o poziom kultury kształtowania przestrzeni zielonych w miastach PRL. 4 

Objawiła się w tym okresie sztafeta pokoleń wśród polskich czołowych autorytetów 
w dziedzinie znawstwa i troszczenia się o przestrzenie miejskie. Redaktorem pośmiert-
nego wydania ”Zieleni w urbanistyce” został bowiem kulturowy spadkobierca i formalny 
                                                 
2 Tołwiński T. 1948. Urbanistyka. Tom pierwszy. Budowa miasta w przeszłości. Trzaska, Evert i Michalski, 
Warszawa, s.16-30. 
3 Tołwiński T. 1948. Urbanistyka. Tom drugi. Budowa miasta współczesnego. Trzaska, Evert i Michalski, War-
szawa 
4 Tołwiński T. 1963. Urbanistyka. Tom trzeci. Zieleń w urbanistyce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa  
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następca T. Tołwińskiego na gruncie zakładu Projektowania Urbanistycznego w Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej, Kazimierz Wejchert (1912-1993).5  Był to arcy 
godny kontynuator oraz nowator na polu prac nad miastem europejskim i polskim, twórca 
warszawskiej – a de facto polskiej – szkoły urbanistycznej, reprezentowanej dziś przez 
szereg znakomitych osobowości profesorskich, podejmujących wymienione misje i wyty-
czający dla nich nowe drogi. 

Sytuacja projektowania i realizacji zieleni w miastach europejskich, w drugiej połowie XX 
wieku – i na Zachodzie, i na Wschodzie, przedstawiała się adekwatnie do tworzenia no-
wych przestrzeni publicznych i do budowania nowych zespołów budynków usługowych 
i mieszkaniowych. W okresie powojennej odbudowy i późniejszej rozbudowy miast, do-
minującym nurtem inwestycji i twórczości stał się drugi etap Ruchu Nowoczesnego 
(pierwszy – pionierski: humanistyczny, artystyczny i zrównoważony ekologicznie istniał 
w dwudziestoleciu międzywojennym). Ten ponowny „ciężki” często odczłowieczony mo-
dernizm, objawił się ilościowością kosztem jakości – masowością produkcji a nie kreacji, 
dominacją prawa wielkich liczb, fetyszyzowanie ciasno pojętego funkcjonalizmu a raczej 
fizjologizmu. 

Widomym dowodem tej degradacji pięknej idei nowoczesności, zarówno w państwach 
demokratycznych jak też w totalitarnych, było wynaturzenie pięknych przedwojennych 
wizji miejskich zespołów mieszkaniowych, na rzecz wulgarnych blokowisk. Zamiast śmia-
łej, awangardowej poetyki Corbusierowskiego białego miasta o wyrafinowanych geome-
trycznych habitatach „zatopionych lub pływających wśród drzew”6, pojawiły się od Londy-
nu po Ural - ekstremalnie sprymitywizowane, szaro bure bloki, na ogołoconej z drzew 
ziemi, o wulgarnych asfaltowych nawierzchniach i betonowym „wyposażeniu”.  

Zamiast fascynujących białych domów, takich jak słynne wille profesorskie w zagajniku 
Bauhausowskiego Dessau, rozpełzły się ohydne osiedla domków, których właściciele 
przede wszystkim usuwali drzewa. Rewolucja proletariacka spowodowała negatywną 
synergię absurdalnego „prawa” (bezprawia), prymitywnych ludzi u władzy, wreszcie spo-
łecznego schamienia. Symbolem PRL był dygnitarz, który otrzymawszy wspaniałą działkę 
na wzgórzu, z widokiem na miasto i rzekę, z pięknym zabytkowym starodrzewem, rozpo-
czął inwestycję od jego wycinki, „żeby ludzie widzieli moją willę, nie drzewa”.   

Na Zachodzie odwrót od nieczułej, patologicznej wersji modernizmu rozpoczął się z lata-
mi 1960-mi, a dramatyczną postać osiągnął w rewoltach 1968 roku. Autor niniejszego 
artykułu, osobiście brał udział w protestach miejskich w szwedzkim Göteborgu w sierpniu 
i wrześniu 1968 roku, na rzecz usunięcia samochodów ze śródmieścia oraz w celu rato-
wania zabytkowych fortów i rewaloryzowania zieleni na fortyfikacjach.  Wiosną 1969 roku 
w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sekretarz Generalny U Thant ogłosił 
raport The problems of human environment (Problemy środowiska ludzkiego, błędnie 
spolszczony w PRL, jako: Człowiek i środowisko). Ten doniosły komunikat został począt-
kowo zbojkotowany, a nawet ocenzurowany przez państwa komunistyczne.  

Stał się on mimo to, w skali globalnej, epokowym motywatorem dla ochrony przyrody 
i szerzej - dla postępu ekologii oraz impulsem dla zrównoważonego rozwoju – przede 
wszystkim miast. Od tego okresu na Zachodzie, wraz z latami 1970-mi wkroczyła naj-
pierw podkultura, a następnie kultura tzw. ponowoczesności, innymi słowy „trzeci moder-
nizm”. Nastąpiły olśniewające przemiany w sztuce kształtowania miast, w tym przestrzeni 
publicznych i zielonych, często zespolonych z sobą. Takim symbolem „symbiozy agory 
i zagajnika w jednym”, stał się plac-park imienia Jerzego Waszyngtona na Manhattanie 
(The Georg Washington Park-Square). Został uratowany – przez Jane Jacobs, słynną 
bojowniczkę o humanizm i ekologię miast – przed przeprowadzeniem w tym miejscu 
średnicowej śródmiejskiej autostrady.   

                                                 
5 Wejchert Kazimierz. 1963. Przedmowa. W: Tołwiński Tadeusz. Urbanistyka. Tom trzeci. J.w., s. 5-9.  
6 Corbusier Le. 1925. Urbanisme. Collection de « Esprit Nouveau ». Les Éditions G. Crès et Cie, Lainé et 
Tantet, Paris-Chartres, 298 ss. 
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Konkurs i realizacja Parku de la Villette, otworzyły na Zachodzie, od lat 1980-ch, nową 
epokę innowacyjnych parków miejskich. Stały się otwarte na nowe czasy, dla osób 
o współczesnych, wyższych wymaganiach. Zostały wykreowane dla społeczności o pod-
noszącym się poziomie potrzeb, m.in. w zakresie rekreacji i estetyki na gruncie miejskich 
terenów zielonych. Na Wschodzie – transformacja od lat 1990-ch, a dziesięć lat po niej – 
milenium, stworzyły kolejne, ważne cezury. Otwierają się działania samorządowe i poza-
rządowe oraz inicjatywy elitarne, dzięki którym postępuje odzyskiwanie i uszlachetnianie - 
gentryfikacja wartości miast, w tym ich zieleni. Procesy te znajdują się w stanie rozwoju.  

Występują jednak w tych dziedzinach liczne utrudnienia i wciąż niełatwe są różnorodne 
uwarunkowania. Najgorsze są w tej mierze dewastacje – osobowości indywidualnych 
i zbiorowości. W Polsce są to skutki wielo wiekowych, negatywnych zaszłości kulturo-
wych i aspołecznych w narodzie. Na te słabe strony, nakłada się atrofia i utrata poczucia 
wartości wysokich - wskutek półwiecza degrengolady ludności w zwasalizowanym pań-
stwie komunistycznym. W wreszcie – zagrożenia stanowią osobowościowe i zbiorowe 
manowce na sieci dróg podążania w kierunku standardów zdrowego i nowoczesnego 
społeczeństwa. Jednakże coraz popularniejsze są postulaty w aspektach: zdrowego ży-
cia, a z drugiej strony hedonizmu i pięknego otoczenia. Otwiera to szanse dla zwiększa-
nia ilości i podnoszenia jakości odnośnie szaty zielonej w miastach. Obejmuje to przed-
sięwzięcia polegające na kreatywnym użyciu zieleni – w szerokim zasięgu całych ukła-
dów miast, w zakresie środowiska elementów miast, czyli ich zespołów urbanistyczno - 
architektonicznych, wreszcie szczegółowo - w skali brył budynków miejskich.    

Problematyka zawarta się w tytule niniejszego artykułu, stanowi kapitalne pole badawcze 
dla historycznego ujęcia w przedziale czasowym minionego stulecia - w trzech kolejnych 
politycznych wcieleniach państwa polskiego. Na tych podstawach, stworzyć można pole 
do refleksji na temat sytuacji aktualnej. Od niej zaś można ekstrapolować kontynuację, 
lub prognozować kierunki ewentualnych przemian poprzez działania ku przyszłości.  

ZIELONA SZATA OSIEDLI MIĘDZYWOJENNEJ WARSZAWY 

Przebudowa i rozbudowa Warszawy od 1920 roku, po więcej niż wiekowej stagnacji 
w okresie zaboru rosyjskiego i po dramacie pierwszej wojny światowej, stała się żywym 
znakiem przestrzennym, znamionującym odrodzenie wolnej Polski. Z punktu widzenia 
problematyki niniejszego artykułu, szczególnie fascynującym obszarem w tej mierze stał 
się warszawski Żoliborz, wcielenie idei miasta-ogrodu. Tamże w latach 20-tych XX wieku, 
z racji znakomitego położenia pomiędzy tętniącym stołecznym życiem Śródmieściem, 
a kameralnym, przyrodniczym, nadwiślańskim obszarem Bielan i Marymontu – przyjęto tę 
idealną formułę.  

Rozważając formułę idealnego środowiska urbanistycznego, odrzucono pomysły na po-
tężny metropolitalny modernizm. Także nie satysfakcjonowała autorów nowej części sto-
licy nowej – Drugiej Rzeczypospolitej tradycyjna forma ciasnego miasta historycznego. 
Jako wypadkową przyjęto charakter bliższy pojęciu właśnie miasta ogrodu. Z dużą ilością 
bujnej, aktywnej i znaczącej zieleni, oraz wtopionej w nią zabudowy zespołów domków 
o kameralnym, często regionalistycznym charakterze, a nawet w stylu dworkowym. 

Wiedzę i fascynację skierowaną na międzywojenny i wczesny powojenny Żoliborz, autor 
niniejszego artykułu, oprócz osobistych studiów literaturowych oraz licznych wizji in situ, 
szczególnie zawdzięcza bezpośrednim kontaktom naukowym w latach 80-tych XX wieku, 
z prof. Jackiem Nowickim (1921-2005). W latach późniejszych autor tych słów wiele sko-
rzystał z uwag usłyszanych podczas wspólnego zwiedzania stolicy z prof. Andrzejem 
Kicińskim (1938-2008) oraz z odbywanych z nim rozmów gabinetowych. 

W wyżej zaanonsowanej kategorii urbanistyczno-architektonicznej miasta-ogrodu, za 
szczególnie kultowy przykład można uznać zespół mieszkaniowy zorganizowany wokół 
Placu Słonecznego, przy ulicach Fortecznej, Śmiałej i Hauke-Bosaka, na Żoliborzu Ofi-
cerskim, w ramach tak zwanego Starego Żoliborza. (Ryc. 1A – 4B) Jest on pierwszy 
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chronologicznie wśród opisywanych przedsięwzięć, powstał w latach 1922–1926. Gene-
ralny układ urbanistyczny został zaprojektowany, jako piękny i wyważony – koncentrycz-
no promienisty. Wspomniane główne ulice, będące jednocześnie osiami Placu, są atrak-
cyjnie komponowane w kierunku Śródmieścia i Cytadeli. Zespół posiada w detalu arcy 
ciekawie splecioną kompozycję lokalnych ulic – dominant i osi: kolistą, diagonalną i pro-
stokątną. Ten system dróg i podążających za nimi szeregowych domów, jest wypełniony 
bujną i różnorodną zielenią. 

Plac Słoneczny rozpościera się wokoło centralnego, wspaniałego srebrzystego klonu 
acer sacharinum, posiadającego status Pomnika Przyrody. Został on nasadzony zamiast 
wcześniej planowanej wysokościowej topoli, która miała kreować urbanistyczny zegar 
słoneczny, rzutując kolejne godziny na 12 okalających domków. Zrezygnowano z tej kon-
cepcji prawdopodobnie (brak źródeł) z powodu złych proporcji takiej „chudej” kompozycji: 
smukłej topoli (gatunek niezbyt szanowany przez dendrologów) – wobec masywnego 
kręgu domów. Część z nich ma status zarejestrowanego zabytku. Autorami kompozycji 
urbanistyczno–krajobrazowej są Kazimierz Tołłoczko i Antoni Jawornicki, zaś autorami 
budynków znakomici architekci epoki: Romuald Gutt i Adolf Świerczyński. Takie zesta-
wienie wybitnych osobowości twórczych, odzwierciedliło się odpowiednio wybitnym dzie-
łem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ryc. 1A. Warszawa. Żoliborz Oficerski. Plac Słoneczny. Fot. Marek Ostrowski. Źródło: Ostrowski Marek. War-
szawa z lotu orła 2008-2009. Rondo Czasu. 2009 r. 
Ryc. 1B, 1C. Warszawa. Żoliborz Oficerski. Zabytkowy dom przy ul. Śmiałej 58. Fot. Renata Jóźwik, 2007 r. 
 
Fig. 1A Warsaw, The Officers’ Żoliborz, The Sun Square. Phot. Marek Ostrowski, Source: Ostrowski Marek, 
2009, Warszawa z lotu orła 2008 – 2009. Rondo Czasu. / Warsaw from an eagle’s view 2008 – 2009. The 
Time Roundabout./  
Fig. 1B, 1C. Warsaw, The Officers’ Żoliborz, A historic house at 58, Śmiała Str., Phot. Renata Jóźwik, 2007  
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Ryc. 2A, 2B. Warszawa. Żoliborz Oficerski. Plac Słoneczny – wnętrze z charakterystycznym centralnym 
klonem srebrzystym acer sacharinum. Został umieszczony zamiast smukłej topoli, która miała spełniać rolę 
„wskazówki zegara słonecznego”.  
Ryc. 2A. Plac – skwer, w scenerii letniej. Fot. Bożena Konik, 2009 r. Źródło:  
http://polskaniezwykla.pl/web/place/13392,warszawa-plac-sloneczny.html 
Ryc. 2B. Plac – skwer, w scenerii przedwiośnia. Fot. Michał Nomad, 2010 r. 
http://warszawamoimoczkiem.blogspot.com/2010/03/plac-soneczny.html  

Fig 2A, 2B. Warsaw, The Officers’ Żoliborz, The Sun Square – the interior with the characteristic central 
silver maple tree acer sacharinum. It was placed there instead of a slender poplar, which was to play the role 
of “the hand of a sundial.” 
Fig 2A. The square in the summer scenery. Phot. Bożena Konik, 2009.Source: 
http://polskaniezwykla.pl/web/place/13392, warszawa-plac-sloneczny.html 
Fig 2B. The square in the early spring scenery. Phot. Michał Nomad, 
2010.http://warszawamoimoczkiem.blogspot.com/2010/03/plac-sloneczny.html    

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Ryc. 3A, 3B. Warszawa. Żoliborz Oficerski. Ul. Hauke-
Bosaka. Fot. Renata Jóźwik, 2007 r. 
3A. Zabytkowy dom nr 14. Charakterystyczna architektu-
ra w stylu miasta ogrodu. 
3B. Widok ogólny ulicy. Charakterystyczna urbanistyka w 
stylu miasta ogrodu. 
Fig. 3A, 3B. Warsaw. The Officers’ Żoliborz, Hauke-
Bosaka St. Phot. Renata Jóźwik, 2007.  
Fig. 3A. Historic house no 14. Architectural design char-
acteristic of the garden-city style. 
Fig. 3B. A general view of the street. Urban design char-
acteristic of the garden-city style    
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Ryc. 4A, 4B. Warszawa. Żoliborz 
Urzędniczy. Plac im. Dionizego 
Henkla. Fot. autor, 1981. 
4A. Fasada wewnętrzna Placu. 
Wnętrze pieszo jezdne, wyposażo-
ne w zieleń. 
4B. Fasada zewnętrzna zabudowy
otaczającej Plac. Otoczenie ogro-
dowe. 
 
Fig. 4A, 4B. Warsaw. Civil Ser-
vants’ Żoliborz. Dionizy Henkel 
Square. Phot. the author, 1981.  
Fig. 4A. The Square’s inner front-
age. Pedestrian-vehicle interior 
equipped with greenery.  
Fig. 4B. The outer frontage of the 
development surrounding the 
Square. Garden-style surround-
ings. 

 

Znakomite podejście do tego projektu i realizacji przed niemal 100 laty, budzi w roku 
2012 u badacza przedmiotowych zagadnień, głębokie refleksje nt. kwestii traktowania 
aspektu przyrodniczego i powierzchni biologicznie czynnych w osiedlach mieszkanio-
wych. W tym zwłaszcza budzi niesmak wobec mizernego poziomu rozwiązań w soc-
modernistycznych osiedlach PRL-owskich, a także we współczesnych deweloperskich. 
Istnieje dojmujący zgrzyt pomiędzy doskonałością osiedli II RP z jednej strony, a marno-
ścią osiedli PRL i III RP z drugiej strony. W niniejszym artykule, ten rozdźwięk rozpatry-
wany jest w aspektach zagadnień: powierzchni biologicznie czynnych, kompozycji zieleni 
oraz innych elementów przyrodniczych, budowlanych i artystycznych – tworzonych 
w ramach miasta ogrodu i osiedla społecznego lub prywatnego, dla relaksu i rozrywki. 

Na życzliwą uwagę zasługują, również pozostałe zespoły Osiedla Żoliborz Oficerski, 
w rejonie ulicy Czarnieckiego, wznoszone również od 1922 roku dla wojskowej spółdziel-
czości mieszkaniowej, jako dobre wzorce postępowania urbanistyczno krajobrazowego, – 
także, jako przykład na dzień dzisiejszy. W atmosferze patriotyzm, zatriumfował wówczas 
styl dworkowy, w aspekcie kształtowania budynków i otaczającej je zieleni. Wille, domki 
bliźniacze, a nawet szeregów ki, nawiązywały do klasycystycznych XVIII-wiecznych pol-
skich dworków. Architektonicznie wyrażają to: dachy o nachyleniu 35-50 stopni, krycie 
ceramiczne, białe tynkowane ściany z attykami w stylu skromnego baroku, wreszcie ko-
lumnowe podcienie przy wejściach, służące też, jako miejsca do siedzenia.  

Na wzór Żoliborza Oficerskiego, zaprojektowane zostało w Poznaniu Osiedle Warszaw-
skie, w dzielnicy willowej Czekalskie, w okolicy Jeziora Malta. W okresie „gierkowskim” 
(1970-1980) brutalnie dogęszczono Oficerski Żoliborz, w postaci przebicia i obudowania 
nowych ulic: Munka, Jakiela i Szaniawskiego. Zieleń prywatnych ogrodów, a nawet sa-
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dów, oraz publicznych zespołów drzew i krzewów zawłaszczono i częściowo zlikwidowa-
no, budując nowe wille dla uprzywilejowanych użytkowników. 

W ramach Starego Żoliborza, najbardziej śródmiejski charakter, zarówno z racji położenia 
jak też ukształtowania, cechuje Żoliborz Urzędniczy. Jest położony po zachodniej, śród-
miejskiej stronie arterii – ulicy Mickiewicza, sięgając do ulicy Ks. Popiełuszki, pomiędzy 
Placami Wilsona oraz Inwalidów (Aleja Wojska Polskiego). Ten zespół jest bliski wiekiem 
wobec Placu Słonecznego, pochodzi z lat 1923–1926. Projektantem był Romuald Gutt, a 
także Aleksander Bojemski oraz Marian Kontkiewicz. Jego kulminacją jest przepiękny 
Plac im Dionizego Henkla. (Ryc. 4A – 4B) Jest podobnie kolisty jak Plac Słoneczny, ale 
bardziej bogaty w wystrój architektoniczny i nieco większy w skali zabudowy. Jest przez 
to bardziej francuski w swym dumnym neoklasycyzmie, niż skromniutki, wręcz zgrzebny 
i całkowicie bezpretensjonalny Pl. Słoneczny - kojarzący się z angielską kolonią pracow-
niczą. 

Część zabudowy, zwłaszcza najpiękniejszej, projektowanej przez R. Gutta, została znisz-
czona w Powstaniu. Walory Żoliborza – kolonii urzędniczej, są pokrewne z Placem Sło-
necznym. Wyrażają się znakomitą zielenią, kameralnością, detalem (np. romantyczne 
drewniane ogrodzenia z furtkami). Zachwycają też architekturą – o wyżej scharakteryzo-
wanym, stylizowanym charakterze dworkowym, bogatym w trójkątne szczyty, półokrągłe 
łuki, bielone ściany, różowo – oranżowe dachówki ceramiczne, etc. 

Szczególnie związany z przyrodą jest Żoliborz Dziennikarski – dzięki położeniu najbar-
dziej z całej dzielnicy w pobliżu dużych zwartych, pierwotnych zespołów zieleni. Jest to 
tak zwany Dolny Żoliborz: ulica Promyka, a także rejon wybrzeża Wisły – ulica Gwiaździ-
sta i „wyspowa” Kępa Potocka.7 Zespół Dolny Żoliborz jest nieco późniejszy niż Plac Sło-
neczny, reszta Os. Oficerskiego i Żoliborz Urzędniczy, pochodzi z lat 1928–1930. Jest 
pięknie zaprojektowany w formie ćwiartki koła, na osi ulicy Dziennikarskiej; kojarzy się 
z modelowym miastem ogrodem, jakby wzięty wprost z podręcznika Ebenezera Howar-
da.8 Jest sam w sobie również zespołem bogatym w zieleń, o atmosferze kameralnych 
uliczek i zaułków.  Domy w stylowym charakterze tradycyjnym projektował Kazimierz 
Tołłoczko.  

Oprócz tych wspaniałych, nostalgicznych przedsięwzięć, międzywojenny Żoliborz zapisał 
się także w warstwie modernistycznej, wielkomiejskiej, – jako dzielnica o wysokim pozio-
mie przestrzeni biologicznie czynnych i wzorcowym zakomponowaniu zieleni. W latach 
1923–1925 roku dokonano wytyczenia i regulacji trzech głównych arterii nowej dzielnicy. 
Autorami byli: Tadeusz Tołwiński oraz Józef Jankowski i Antoni Jawornicki. Główną arte-
rią północ - południe stała się ul. Mickiewicza, zaś dwiema poprzecznymi: ul. Krasińskie-
go i Aleja Wojska Polskiego.  

Na skrzyżowaniach autorzy zaprojektowali odpowiednio dwa znakomite Place: Wilsona 
oraz Inwalidów, podówczas największy w stolicy. Te nowoczesne arterie i place otrzyma-
ły od razu znakomite wyposażenie w nasadzenia alej drzew, a w sąsiedztwie wyznaczo-
no obszerne powierzchnie bez zabudowy, za to biologicznie czynne, zarezerwowane na 
rzecz „dobroczynnej” zieleni publicznej. 70 lat później, w 1995 roku, w parkowym są-
siedztwie Pl. Inwalidów odsłonięto pomnik pamięci Generała Maczka i jego żołnierzy – 
asów polskich wojsk pancernych. Przestrzeń publiczną, aranżację krajobrazową i kon-
cepcję rzeźbiarską, projektował Andrzej Kiciński.  

W opisywanym rejonie zaangażowała się w inwestycje osiedlowe, cenne także w sensie 
przyrodniczym – najstarsza polska spółdzielnia mieszkaniowa – kultowa WSM. Ta War-
szawska Spółdzielnia Mieszkaniowa miała charakter lewicowy, podobnie jak w niemiec-

                                                 
7 „Kępa Potocka” była w r.1970 obiektem ogólnopolskiego, studialnego konkursu urbanistycznego i krajobrazo-
wego SARP; dwie główne nagrody ex aequo (równorzędne) otrzymały zespoły pod kierunkiem: Wojciecha 
Kosińskiego (Kraków) oraz Mirosława Wiśniewskiego (Łódż). 
8 Howard Sir Ebenezer. 1898. Miasta ogrody przyszłości. W: Czyżewski Adam. 2009 Trzewia Lewiatana. Mia-
sta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa, 
s.144-240 
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kiej Republice Weimarskiej szkoła projektowania Bauhaus. Podobnie też celem WSM 
było dostarczenie tanich, nowoczesnych mieszkań dla pracowników, w tym robotników, 
rozbudowującego się miasta, a w nim przemysłu. Twórcami spółdzielni (1921) byli: Adam 
Próchnik, Stanisław Szwalbe, Stanisław Tołwiński (przewodniczący, vide dalej, m.in. 
przyp.. 12) i Teodor Toeplitz.  

W 1925 roku rozpoczęto liczne budowy kolonii pracowniczych, a od 1929 do 1939 odda-
wano do użytku kolejne transze niedrogiego, bezpretensjonalnego, ale pięknego środo-
wiska mieszkaniowego, dostępnego dla skromnie sytuowanych osób i rodzin. WSM zapi-
sała się znanymi w literaturze, wspaniałymi osiągnięciami urbanistyczno architektonicz-
nymi, przy których uczestniczyli czołowi polscy twórcy moderniści.9 Przykładowo: słynne 
osiedle Rakowiec, zaprojektowali w 1929 roku znakomici moderniści Helena Syrkusowa 
i Szymon Syrkus – frontowi reprezentanci awangardowej, lewicowej grupy artystycznej 
Praesens. Pomyślna realizacja sześciu trzykondygnacyjnych, wydłużonych bloków, na-
onczas całkowicie rewolucyjnych, dokonana została w latach 1932-1935.  

 Warszawskie osiedla tej generacji, były wcieleniem zasad Ruchu Nowoczesnego, do 
których należała obfita, komponowana zieleń rekreacyjna.  Tworzyła ona higieniczne 
i zdrowotne warunki egzystencji, rozrywki oraz czerpania przyjemności estetycznych. 
Taka zagospodarowana zieleń parkowa sprzyjała także edukacji w zakresie miejskiego 
sposobu wypoczywania. Było to ważne dla nowych mieszkańców miasta, przybywających 
z obszarów wiejskich w toku procesów urbanizacji, celem wsparcia industrializacji – po-
wojennej i po-zaborczej. Przybysze podejmowali pracę w usługach i w administracji od-
rodzonego państwa, a przede wszystkim w rozkwitających zespołach przemysłowych 
północnej części stolicy, która uległa rozkwitowi (gł. Żoliborz).  

Ludzie ci, stawali się nowym społeczeństwem miejskim, ale uwarunkowanym genetycznie 
przyzwyczajonym kulturowo od pokoleń - do egzystencji na wsi, blisko natury. Bujna 
i atrakcyjnie urządzona dla rekreacji zieleń osiedlowa, z boiskami, basenami, miejscami 
zabaw dziecięcych, zakolami do odosobnienia i do medytacji – stawała się dla przyby-
szów zamiennikiem owej pierwotnej natury i środowiska rolniczego.  W bardzo dalekiej 
analogii, można dla takiej roli zieleni kontynuującej w sposób atawistyczny „swojszczy-
znę”, przywołać ogrody wiszące Babilonu, które stanowiły na równinie Eufratu, substytut 
gór dla nowo przybyłej królowej, pochodzącej z krainy górzystej.  

ROLA ZIELENI W MODERNISTYCZNYCH OSIEDLACH MIĘDZYWOJENNEGO KRA-
KOWA 

 Sto dwa lata temu, w 1910 roku, rozstrzygnięto konkurs na projekt Planu Wielkiego Kra-
kowa. (Ryc. 5A) Antycypował on potężną rozbudowę miasta, która nastąpiła od 
1919/1920 roku, tuż po pierwszej wojnie światowej, a więc zaraz po odzyskaniu niepod-
ległości. Analogiczny impuls rozwojowy w tym samym czasie zaistniał był wówczas w 
Warszawie, jak to przedstawiono w poprzednim rozdziale. Autorami fenomenalnego pro-
jektu Planu Wielkiego Krakowa, wyróżnionego główną pierwszą nagrodą byli: Józef Czaj-
kowski, Władysław Ekielski, Tadeusz Stryjeński, Ludwik Wojtyczko i Kazimierz Wyczyń-
ski.  

Jedną z bezcennych zalet tego projektu były okalające Stare Miasto, nowoczesne dziel-
nice mieszkaniowe ukształtowane w charakterze klasycznych placów i ulic, z wypełnie-
niem pierzejową zabudową modernistycznych kamienic. Te ostatnie, w toku realizacji 
prowadzonej w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego (1919-1939) były kształ-
towane pod starannym nadzorem znakomitego konserwatora – architekta Bohdana Tre-
tera. Według jego zaleceń, kreowano je z dbałością o wysokie walory artystyczne i orygi-

                                                 
9 Heyman Łukasz, 1976, Nowy Żoliborz 1918-1939. Studia z historii sztuki. Tom XXV. Wydawnictwo Ossoli-
neum, Wrocław 260, passim. 
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nalność, której widomymi znakami były indywidualne herby nad głównymi wejściami. 
Integralną, bardzo istotną, szczególną zaletą tych dzielnic – jest zieleń.10  

 
 

Ryc. 5A. Plan Wielkiego Krakowa, 1910. Źródło: archiwum Aleksandra Böhma. 
Ryc. 5B. Kraków. Ul. Chopina. Kręgosłup nowoczesnej, eleganckiej, spokojnej dzielnicy o charakterze śród-
miejskim. Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 5A. The Great Kraków Plan, 1910. Source: Aleksander Böhm’s files. 
Fig. 5B. Kraków, Chopina St., The backbone of the modern, elegant and tranquil district of city centre charac-
ter. Phot. the author, 2010. 

Kręgosłupem jednej z dzielnic, ogólnie wspomnianych wyżej przy opisie Planu Wielkiego 
Krakowa – nowoczesnej, eleganckiej, spokojnej, ale o charakterze śródmiejskim, jest ul. 
Chopina. (Ryc. 5B) 

Dzielnica ma swój początek przy drugiej obwodnicy miasta, utworzonej po usunięciu au-
striackiej wojskowej linii kolejowej. Wolna przestrzeń została zachowana i przeobrażona 
w prestiżowe Aleje Trzech Wieszczów. Są nimi kolejno od północy w kierunku południo-
wym Aleje: Słowackiego, Mickiewicza i Krasińskiego. W ważnym punkcie zbiegu Alej 
Słowackiego i Mickiewicza, przy Parku Krakowskim (1885), na zewnątrz drugiej obwodni-
cy wytyczono Plac Inwalidów.  

 

                                                 
10 Ptaszycka, Anna, 1950, Tereny zielone w miastach. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, passim. 

Ryc. 6A, 6B. Kraków. Ul. Spokojna. Ulica 2-go stopnia w systemie ulicznej sieci dzielnicy rozpościerającej się 
wokoło ul. Chopina i przy Parku Krakowskim. Kameralność wnętrza ulicznego odzwierciedlona jest w oryginal-
nej, założycielskiej nazwie ulicy, która nie podległa zmianie w okresie PRL. Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 6A, 6B. Kraków, Spokojna /Tranquil/ street. The second dergee street in the road network system of the 
district stretching around Chopina street and bordering on the Krakowski Park. The small-scale character of the 
street interior is reflected in the original, founding name of the street , which was not changed in the communist 
period. Photo: the author, 2010.   
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W kierunku zachodnim od niego, wytyczono wspomnianą ul. Chopina i uregulowano ją, 
tzn. wyznaczono linie: jezdni, zieleni oraz zabudowy. Jej otoczenie rozbudowywano, 
zwłaszcza w latach 30. XX w., wg wspomnianych zasad regulacji miejskich opracowa-
nych przez wspomnianego konserwatora miejskiego – architekta Bohdana Tretera. Regu-
lacje obejmowały między innymi: staranne wytyczne dotyczące nasadzeń różnych rodza-
jów i gabarytów zieleni, a także wprowadzenie obszernych terenów trawników, kwietni-
ków, klombów, skwerków („serków”) oraz innych powierzchni biologicznie czynnych, rów-
nież takich jak żwir, piasek i in. 

Dzielnica została skonstruowana według systemu coraz mniej intensywnych transporto-
wo ulic, o narastającym czynniku intymności oraz wzrastającym charakterze parkowym. 
W tym systemie arterią 2-go stopnia w systemie dzielnicy, jest ul. Spokojna. (Ryc. 6A, 
6B).  

Kameralność wnętrza ulicznego odzwierciedlona jest w oryginalnej, założycielskiej na-
zwie ulicy, która nie podległa zmianie w okresie PRL podobnie jak niemal wszystkich ulic 
w tej międzywojennej dzielnicy przy Parku Krakowskim. Wyjątek stanowiła druga obok ul. 
Chopina, najważniejsza w dzielnicy ul. Lea, nazwana od osoby Ludwika Leo, znakomite-
go Prezydenta Krakowa w XIX wieku. W PRL przemianowano ją na ul. Dzierżyńskiego, 
co wiązało się z niechlubnym zlokalizowaniem w tym rejonie Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego, potem centrali SB. 

 

 

Ryc. 7A, 7B. Kraków. Ul. Ogrodniczek. Ulica 3-go stopnia w systemie sieci ulicznej dzielnicy rozpościerającej 
się wokół ul. Chopina i przy Parku Krakowskim.  Na ilustracji z prawej strony, widoczne jedno z wielu wnętrz –
ogrodów śródblokowych, otoczonych opieką przez właścicieli. Fot. autor, 2010 r. 
 
Fig. 7A, 7B. Kraków, Ogrodniczek /Lady Gardeners/ Street, the third degree street in the road network system 
of the district stretching around Chopina street and bordering on the Krakowski Park. In the illustration on the 
right, we can see one of many interiors – gardens situated between apartment blocks, cultivated by the owners. 
Photo: the author, 2010.   
 
 
 

Arterią 3- go stopnia w systemie dzielnicy może być uznana np. ul. Ogrodniczek. (Ryc. 
7A, 7B) Ten stopień w strukturze dzielnicy sprawia, że osiedle ona minimalną uciążliwość 
ruchu kołowego (bez tranzytu) i maksymalną procentowo zieleń oraz powierzchnie biolo-
gicznie czynne. Korytarze tych ulic nie są ściśle zabudowane; istnieje wgląd we wnętrza 
międzyblokowe zabudowy pierzejowej sąsiednich ulic. Tradycyjna, założycielska nazwa 
ulicy Ogrodniczek pochodzi od ogrodów charakterystycznych dla jej wnętrz, tradycyjnie 
kultywowanych przez mieszkańców. Ozdobą dzielnicy jest ul. Szymanowskiego. (Ryc. 
8A, 8B) Tworzy wspaniałe, wydłużone, wąskie wnętrze śródmiejskie pomiędzy pierzeją 
wczesno - modernistycznych, pięknych i bogatych kamienic z lat międzywojennych, a 
linią brzegową Parku Krakowskiego. 
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Ryc. 8A, 8B. Kraków. Park Krakowski z widokiem na ul. Szymanowskiego. Na prawej fotografii z prawej stro-
ny, widoczny jest narożnik ul. Chopina. Wspaniałe, wydłużone, wąskie wnętrze śródmiejskie pomiędzy pierzeją 
wczesno modernistycznych, pięknych i bogatych kamienic z lat międzywojennych, a linią brzegową Parku 
Krakowskiego. Fot. autor, 2010 r. 
 
Fig. 8A, 8B. Kraków, The Krakowski Park with the view over Szymanowskiego street. The corner of Chopina 
street is visible on the right side of the photograph on the right.  A magnificent elongated and narrow interior of 
city centre character between the frontage line of beautiful and rich early modernist town houses of the inter-
bellum period and the border line of the Krakowski Park.  

„POWOJNIE”11 – NADZIEJE NA DOBRĄ KONTYNUACJĘ W KREOWANIU OSIEDLI   

W latach 1945-1949 (1950), pomimo jednoznacznego wejścia Polski w zakres pełnych 
wpływów politycznych Związku Sowieckiego, istniały nadzieje na odbudowę powojenną 
i dalszy rozwój kraju na dobrych zasadach tradycyjnych. Powstawały klasyczne przedsię-
biorstwa społeczne i spółdzielcze w stylu stosowanym w państwach demokratycznych. 
Należało do nich przede wszystkim Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane SPB. Wy-
wodziło się z międzywojennego ruchu budowy osiedli społecznych, któremu przewodził 
wspomniany Stanisław Tołwiński z Warszawy.12 Zostało wznowione w 1945 roku, przede 
wszystkim w Poznaniu i Krakowie, gdzie działała inicjatywna grupa młodych inżynierów, 
przybyszów z utraconego Lwowa, absolwentów Politechniki Lwowskiej, np. mgr inż. Ta-
deusz Kosiński, ojciec autora tych słów. Przetrwało do końca quasi-demokratycznego 
okresu „przetrwalnikowego”, tj. do przełomu lat 1940-ch i 1950-ch, gdy padło pod ciosami 
zintensyfikowanego stalinizmu (w tym narzucenie socrealizmu w czerwcu 1949 r. – vide 
rozdział następny).  

Podobne losy spotkały inną zasłużoną instytucję. W Warszawie na mocy dekretu reży-
mowej Krajowej Rady Narodowej utworzono Biuro Odbudowy Stolicy (BOS, 1945-
1951).13 Jakkolwiek było ono koncesjonowane przy zbrodniczej, narzuconej władzy, to 
pod względem organizacyjnym i profesjonalnym okazało się znakomite. Rekrutowało 
wybitnych twórców, którzy umiejętności zawodowe zdobywali w latach przedwojennych. 
W takim klimacie powstały doskonałe zespoły miejsko – osiedlowe, przede wszystkim 
kultowy Mariensztat, wzniesiony w latach 1948–1949. (Ryc. 9A, 9B) Ta piękna, kameral-
na dzielnica w stylu historycznym, została zbudowana w ramach powojennej odbudowy 
stolicy z gruzów, jeszcze przed stylem socrealistycznym.14  

                                                 
11 Kosiński Wojciech. 2003 A, Wojna, Powojnie, Socrealizm. W: Dzieje Architektury w Polsce. Wydawnictwo 
Kluszczyński, Kraków, s. 325-342. 
12 Tołwiński Stanisław. 1936. Bogactwo form spółdzielczego ruchu mieszkaniowego. Spólnota Pracy 12, zeszyt 
specjalny Mieszkania przyszłości, Warszawa, s. 1-3.  
13 Skibiniewski Zygmunt. 1980. Urbanistyczne prace BOS. Stolica. Numer  6 (1677). Wydawnictwo Prasa Książ-
ka Ruch, Warszawa, s. 4. 
14 Kosiński. Dz.cyt., s. 338-342. 
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Ryc. 9A, 9B. Warszawa. Mariensztat. Jednost-
ką projektową było B.O.S. Biuro Odbudowy 
Stolicy. Autorami są Zygmunt Stępiński senior, 
Józef Sigalin, Krzysztof Tor i inni, 1948–1949. 
Piękna, kameralna dzielnica w stylu historycz-
nym, z imponującą zielenią - od wielkich drzew 
po pnącza. Została zbudowana w ramach 
powojennej odbudowy stolicy z gruzów, przed 
okresem socrealizmu. Fot. 9A. Maryla Baścik, 
2006; fot. 9B. Mariola Heinrich, 2010 r. 
 
Fig. 9A, 9B. Warsaw. Mariensztat. The design 
unit was BOS – The Capital Rebuilding Bureau. 
The authors are Zygmunt Stępiński senior, 
Józef Sigalin, Krzysztof Tor and others., 1948 –
1949. A beautiful, small-scale district in historic 
style, with impressive greenery – from large 
trees to climbers. It was built within the frame-
work of the post-war rebuilding of the capital, 
still before the reign of the soc-realist style. 
Photo. 9A Maryla Baścik, 2006; Photo. 9B 
Mariola Heinrich, 2010. 

 

 

Nieco później, ale wciąż jeszcze w tym samym klimacie estetycznym, powstał podobny 
zespół kreujący plac imienia Dionizego Henkla na Żoliborzu Urzędniczym (1950, Jacek 
Nowicki). Była to niejako rekompozycją, ponieważ powstała w miejscu zniszczonej pod-
czas wojny – kolonii urzędniczej, dla której oryginalny Plac Henkla projektował był wielki 
Romuald Gutt. Budynki zostały w porównaniu z pierwowzorami międzywojennymi nieco 
powiększone, ale autor zachował w sumie oddziaływanie skalarne i charakter formalny 
środowiska przedwojennego. Dotyczyło to również bogatej szaty zielonej.  

Zespoły te cechowały się między innymi, oprócz wyrafinowanego detalu, także ogólną 
dbałością o wysoką kulturę, znakomitą szatą zieloną o różnej skali i charakterze oraz 
dużą ilością nawierzchni biologicznie czynnych. Niewątpliwie istniała w tych przypadkach 
ciągłość ideowa i twórcza z opisanymi wcześniej przedwojennymi osiedlami Starego Żoli-
borza. Można je także w pewnym stopniu kojarzyć z wzorcem Miasta Ogrodu Jutra, au-
torstwa Ebenezera Howarda, z 1898 roku.15  

SOCREALIZM: CIĄGŁOŚĆ TRADYCYJNYCH WARTOŚCI OSIEDLOWYCH W 
KSZTAŁTOWANIU TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH I ZIELENI 

Z początkiem 1949 roku państwa satelickie Związku Radzieckiego zostały zmuszone do 
zaakceptowania RWPG, co znacznie uzależniło je od moskiewskiego suwerena i osobi-
ście od woli Stalina i jego ekipy. W czerwcu tegoż 1949 roku został we wszystkich krajach 
członkowskich tego paktu, zadekretowany realizm socjalistyczny, tak zwany popularnie 
„soc”, jako obowiązująca formuła artystyczna. Na równi z poezją, literaturą, muzyką, ma-
larstwem i rzeźbą, rygory objęły urbanistykę i architekturę wraz z dyscyplinami pochod-
nymi jak projektowanie wnętrz, wystroju i detali – jako ważne dla reżymu narzędzia: po-
wszechnego oddziaływania na ludność oraz narzędzie kontroli nad posłuszeństwem 
twórców. 

                                                 
15 Howard. Dz.cyt., passim. 
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Zdaniem dyktatorów kultury oraz kornych wykonawców ich woli, kształtowanie przestrzeni 
było traktowane jako ważne dla reżymu narzędzie powszechnego oddziaływania na lud-
ność, dlatego wymagało rygorystycznej kontroli nad posłuszeństwem twórców.16 Mimo 
takiego opresyjnego dyktatu artystycznego, dokonanego ewidentnie wbrew woli większo-
ści projektantów marzących o nowoczesności, polskie osiedla socrealistyczne osiągnęły 
zdecydowanie wysoki poziom w humanizmie skali oraz formy urbanistycznej i architekto-
nicznej oraz bogatej, zróżnicowanej szaty roślinnej.  

Niezrównanym przykładem pozytywnym w tych aspektach – w skali całego RWPG – jest 
Nowa Huta. (Ryc. 10A, 10B) 

Ryc. 10A. Kraków–Nowa Huta. Projektowana koncepcja perspektywiczna. Układ neo barokowy/klasycystyczny 
zgodny z nakazanym socrealizmem. Przewidywana znaczna ilość zieleni śródmiejskiej i opasującej - izolacyj-
nej. Rys. Tadeusz Janowski, 1948. Źródło: Garliński.17  
Ryc. 10B. Kraków–Nowa Huta. Zdjęcie lotnicze w ujęciu od strony południowej, wzdłuż głównej osi kompozy-
cyjnej NS. Widoczny znakomity charakter miasta-ogrodu. Źródło: Fot. Cyfronet AGH 1996-2012 r.   
 http://archiwalny.krakow.pl/en/turystyka/content.php?id=trasy/trasa_nowohucka/trasa.html 
 

Fig. 10A. Kraków-Nowa Huta. The designed perspective concept. Neo-baroque/classicist layout compliant with 
the prescribed soc-realism. A considerable amount of inner and encircling (insulating) greenery was provided 
for. Fig. By Tadeusz Janowski, 1948. Source: Garliński.18 

Fig. 10B. Kraków-Nowa Huta. An aerial view from the south, along the main N-S compositional axis. The out-
standing character of a garden-city is noticeable. Source: Photo: Cyfronet AGH 1996-2012 r.  
http://archiwalny.krakow.pl/en/turystyka/content.php?id=trasy/trasa_nowohucka/trasa.html 

Na początku stanowiła „w intencji ludzi władzy – satelitarne miasto socjalistyczne pod 
Krakowem, jako przeciwwaga wobec burżuazyjnego etosu matecznika drobnomiesz-
czaństwa, w łonie Polski Ludowej. Funkcjonalnie, służyła jako zaplecze socjalne kombi-
natu metalurgicznego.”19 Z biegiem dziesięcioleci, stała się integralną – wschodnią dziel-
nicą wielkiego Krakowa, dobrym zaczątkiem jego policentryczności.20  

Najbardziej klasycznym fragmentem tego podówczas nowo powstającego „od zera” mia-
sta, jest wachlarzowy zespół czterech osiedli centralnych – o trapezowym obrysie. Funk-
cjonują pod nazwami: „Osiedle Centrum A” (Ryc. 11A, 11B), „Osiedle Centrum B” „Osie-
dle Centrum C” „Osiedle Centrum D”. Jest to najstarsza zabudowa w monumentalnym 
otoczeniu Placu Centralnego i jedna z najstarszych części całego zespołu urbanistyczne-
go Nowej Huty. Była budowana prawie jednocześnie z pierwszymi, kameralnymi osie-

                                                 
16 O polską architekturę socjalistyczną. Materiały z krajowej partyjnej narady architektów odbytej 20-21.06.1949 
roku w Warszawie. 1950. Opr. Minorski Jan. Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa, 216 ss. 
17 Garliński Bohdan. 1953. Architektura polska 1950 – 1951. Komitet Urbanistyki i Architektury, Państwowe 
Wydawnictwa Techniczne. Warszawa, s. 81. 
18 Garliński Bohdan, 1953. Architektura polska 1950 – 1951./Polish Architecture 1950 – 1951/ Komitet Urbani-
styki i Architektury, Państwowe Wydawnictwa Techniczne. Warszawa, p. 81. 
19  Loreth Zbigniew. 1990. 15.05. Historia kombinatu i miasta Nowa Huta. Wykład gościnny em. dyrektora ds. 
inwestycji Huty im. Lenina, dla pracowników Wydziału Architektury UMK, notatki w posiadaniu autora artykułu, 
Kraków. 
20 Deńko Stanisław. 2012. Wizja policentrycznego Krakowa. Materiał dla Urzędu Miasta Krakowa. Kopia w 
posiadaniu autora artykułu. Maszynopis ilustrowany, Kraków, 20 ss., 60 il. 
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dlami położonymi bliżej kombinatu: Osiedlem Wandy i Osiedlem. Willowym, zaprezento-
wanymi dalej.  

Zastosowane wyżej określenie „od zera” – tutaj zastosowane jest dosłownie, zgodnie 
z prawdą, jako budowanie miasta w pustce, „na surowym korzeniu”. Jednak w ujęciu 
intelektualnym – „od zera” – przywodzi na myśl „zero degree” – określenie Bruno Zevie-
go,21 – wielkiego teoretyka architektury zwłaszcza modernistycznej, dotyczące twórczości 
najbardziej odkrywczej, innowacyjnej, niepowtarzającej form przeszłych. Toteż wobec 
oczywistej nachalnej wtórności socrealizmu, ta „nakładka” sprzecznych uwarunkowań 
pod jedną nazwą, wyraża ową niezwykłość i anachroniczność socrealistycznych miast. 
Z powodu tej sytuacji fascynują one do dziś – raczej perwersyjnie – fachowców i inne 
osoby wykształcone.   

Strefa centrum, jako reprezentacyjna, szczególnie intensywnie nawiązuje do tradycji kla-
sycystycznych. Są to tradycje rzymskie, francuskie i rosyjskie –, a tą drogą poniekąd 
także warszawskie z okresu carskiego zaboru (szczegóły vide dalej). Jednak konkretnie, 
„lokacyjna” Nowa Huta wykreowana jest w wyraźnej, uproszczonej odmianie socreali-
stycznej.  

 

Ryc. 11A, 11B. Kraków–Nowa Huta. Osiedle Centrum A. Jedna z najstarszych części zespołu urbanistycznego 
– centralna, nawiązująca do tradycji klasycystycznych, w odmianie socrealistycznej. Wnętrze kwartału wypeł-
nione bogatą szata zieloną, nasadzoną na niemal stuprocentowym podłożu biologicznie czynnym – poza 
oszczędnymi dojazdami i wygodnymi chodnikami. Jednostka projektowa Miastoprojekt Kraków. Autorzy Tade-
usz Ptaszycki z zespołem; odpowiedzialny za zieleń Stanisław Juchnowicz,22 1949–1955. Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 11A, 11B. Kraków-Nowa Huta. Osiedle Centrum A. One of the oldest parts of the urban complex – the 
central part, making reference to classicist traditions in the soc-realist variety. The block interior is filled with lush 
green cover, planted on the almost entirely biologically active ground – apart from modest access roads and 
comfortable pavements. The design unit: Miastoprojekt Kraków. Authors: Tadeusz Ptaszycki and his team; the 
person responsible for the greenery: Stanisław Juchnowicz,23 1949-1955. Photo: the author, 2010. 
 
Sztuka budowy miast w stylu realizmu socjalistycznego - nawiązując do oczywistych na-
kazów polityczno – estetycznych, prezentowała zwłaszcza w założeniach oddalonych od 
centrum, a więc niejako peryferyjnych – nastawienie na kameralność i na czynny udział 
tworzywa zielonego. Zawierała więc w swych pryncypiach znaczną rolę: drzew, krzewów, 
kwietników, trawników oraz innych powierzchni biologicznie czynnych. Były one ozdobą 
placów, alej i ulic – zazwyczaj w formie szpalerowej i alejowej.  Odgrywały też przemożną 
rolę we wnętrzach kwartałowych i międzyblokowych – przeznaczonych na rekreację 
i kameralne parkowanie pojazdów.  

                                                 
21 Zevi Bruno. 1990. Zero Degree in Architecture. Referat na Światowym Kongresie Międzynarodowej Unii 
Architektów UIA Union International de l’Architecture. Montreal 06.06. Notatki w archiwum autora artykułu. 
22 Juchnowicz Stanisław. 1955. Tereny zielone w projekcie miasta Nowa Huta. W: W: Zieleń Krakowa. Praca 
zbiorowa, red. Dobrzycki Jerzy. Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 71-79. 
23 Juchnowicz Stanisław, 1955. Tereny zielone w projekcie miasta Nowa Huta./Green Areas in the Design of the 
City of Nowa Huta/ In: Zieleń Krakowa ./Kraków’s Green Areas/ Collective Work Ed. Dobrzycki Jerzy. Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków, pp. 71-79. 
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Projektowanie zieleni w tej urbanistyce, miało na względzie połączenie obowiązkowej 
stylistyki historycznej, takiej jak np. szpalery, z dążeniem do wartości modernistycznych 
w zakresie mnogości gatunków roślinności oraz nieregularności jej układów. Wybitną 
znawczynią tej problematyki oraz projektantką, również na stanowisku kierowniczym 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, była wspomniana przedtem Anna Ptaszycka.24 
W projektowanie zieleni angażowali się także architekci/urbaniści – autorzy pierwszego, 
dziś uznanego za kultowy, projektu Nowej Huty, z Tadeuszem Ptaszyckim na czele, a ze 
Stanisławem Juchnowiczem, jako odpowiedzialnym w zespole m.in. za projekt zieleni.25 
Cenną zieleń otrzymały też osiedla peryferyjne Nowej Huty, wznoszone w ramach pierw-
szej generacji kolonii przyfabrycznych. Zlokalizowano je najbliżej kombinatu – i zrealizo-
wano ściśle według pierwszego, klasycyzującego Planu. Posiadały skalę kameralną 
i formę tradycyjną, wzorowaną na przedwojennych dzielnicach willowych. Dominowały w 
nich archetypy tzw. will miejskich, dla kilku rodzin. W planie była od razu przewidziana 
bogata i zróżnicowana szata zielona, oraz duży udział powierzchni biologicznie czynnych. 
Wykorzystywano do maksimum istniejącą zieleń, zwłaszcza wysokie drzewa; do nich 
często dopasowywano układ budynków.26 W chwili obecnej mieszkania w tych osiedlach 
uzyskują relatywnie wysokie ceny na rynku nieruchomości, pomimo wciąż trwającej nie-
chęci ogółu klientów rynku wtórnego nieruchomości w odniesieniu do Nowej Huty. Nie-
chęć ta jednak, w chwili obecnej (2012) wyraźnie ustępuje właśnie w odniesieniu do naj-
starszych „historycznych” osiedli „starej” Nowej Huty, między innymi właśnie z powodu 
wartościowej szaty zielonej.  

Najstarsze osiedla (1949 – 1955), od których w ogóle rozpoczęła się budowa nowego 
miasta, to Osiedle Wandy i Osiedle Willowe, a klamrę pomiędzy nimi stanowi Plac Pocz-
towy, jako lokalne centrum społeczno-usługowe i reprezentacyjne. (Ryc. 12A – 14B) Ze-
spół ten żywo kojarzy się z pięknymi, młodzieńczymi koncepcjami i publikacjami Kazimie-
rza Wejcherta27 oraz Hanny Adamczewskiej-Wejchert28 na temat kontynuowania dobrych 
tradycji polskiego miasteczka w nowych uwarunkowaniach.   

Ryc. 12A, 12B. Kraków–Nowa Huta. Plac Pocztowy – wiążący Osiedle Wandy i Osiedle Willowe – najstarsze, 
kameralne osiedla, od których rozpoczęła się budowa nowego miasta. Jednostka projektowa Miastoprojekt 
Kraków. Autorzy Tadeusz Ptaszycki z zespołem, 1949–1955. Fot. autor, 2010 r. 

Fig. 12A, 12B. Kraków-Nowa Huta. Plac Pocztowy /The Post-office Square/ - connecting Wandy Estate and 
Willowe Estate – the oldest, small-scale estates, from which the building of the new city began. The design unit: 
Miastoprojekt Kraków. Authors: Tadeusz Ptaszycki and his team, 1948 – 1955, Photo: the author, 2010. 
 

                                                 
24 Ptaszycka. Dz.cyt. Także: Ptaszycka Anna. 1955. Zieleń przyszłego Krakowa. W: Zieleń Krakowa, j.w., s. 57-
70. 
25 Juchnowicz. Dz.cyt. 
26 J.w. 
27 Wejchert Kazimierz. 1950. O kompozycji najmniejszych zespołów urbanistycznych. Architektura. Zeszyt 3-4. 
Warszawa, s. 112-116. 
28 Adamczewska-Wejchert Hanna. 1950. Cechy narodowe polskiego miasteczka. Architektura. Zeszyt 3-4. 
Warszawa, s 96-103. 



WOJCIECH KOSIŃSKI, PIĘKNO I BRAK PIĘKNA ZIELONEJ SZATY W OSIEDLACH II RP, PRL ORAZ III RP25 

 

 
Ryc. 13A, 13B. Kraków–Nowa Huta. Plac Pocztowy, Osiedle Wandy i Osiedle Willowe. Komfortowa przestrzeń 
publiczna z arkadami, z atrakcyjną zielenią wysoką – z drzewami i z krzewami. Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 13A, 13B. Kraków-Nowa Huta. Pocztowy Square, Wandy Estate and Willowe Estate. Comfortable public 
space with arcades and attractive high greenery – with trees and shrubs. Photo: the author, 2010. 

Plac Pocztowy stanowi kwintesencję wartości polskiej, kameralnej odmiany socreali-
stycznej urbanistyki, architektury i zieleni. Zróżnicowana szata roślinna – dobrze zacho-
wana od lat 50. XX w., w układzie i substancji (wspaniałe stare drzewa), harmonijnie 
przeplata się z kameralnymi przestrzeniami publicznymi, a także z uspokojonym transpor-
tem kołowym.  

Stylistyka realizmu socjalistycznego, w aspekcie politycznym brutalnie wymuszona 
w czasie, gdy na Zachodzie triumfował Ruch Nowoczesny, prezentowała wartości trady-
cyjne przestrzeni osiedlowych: kameralne place, uliczki, zaułki, etc. W skali architekto-
nicznej zawierała mikro-przestrzenie „dla ludzi”: miejsca do siedzenia, podcienia, niewiel-
kie zróżnicowania poziomów powierzchni dla ruchu pieszego, murki, balustradki, stara-
sowania, etc. Wszystkie te wartości wyrażone poprzez „twardą” strukturę budowlaną, 
posiadały harmonijny kontrapunkt w miękkości zróżnicowanej zieleni.     

 
Ryc. 14A, 14B. Kraków–Nowa Huta. Plac Pocztowy, Osiedle Wandy i Osiedle Willowe. Obfitość zieleni kompo-
nowanej; podłoże obfituje w powierzchnie biologicznie czynne. Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 14A, 14B Kraków-Nowa Huta. Pocztowy Square. Wandy Estate and Willowe Estate. Abundance of organ-
ized greenery: the ground abounds in biologically active surfaces. Photo: the author, 2010. 
 

Drugie „sztandarowe” – wzorcowe, peryferyjne, kameralne osiedle Nowej Huty, realizo-
wane w pierwszej transzy budowy nowego miasta według pierwotnego Planu, to Osiedle 
Willowe (Ryc. 15A, 17A) Jego drobna, regionalizująca architektura, przyjazny dla pie-
szych i dzieci układ transportu kołowego, a przede wszystkim imponujący czynnik zieleni, 
są porównywalne w kategoriach wymienionych czynników, z klasycznymi Miastami Ogro-
dami w Wielkiej Brytanii. Uwagę zwraca zwłaszcza znakomity drzewostan mieszany, 
pozbawiony architektonicznej sztywności. Jest wynikiem kunsztu projektantów: po pierw-
sze – uszanowania i wykorzystania drzewostanu zastanego, po drugie – kultywowania 
tradycyjnego genius loci drzewostanów mieszanych, przy wymianie substancji poprzez 
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nowe nasadzenia. Jego wzorowa urbanistyka, była w jeszcze innym – ale wiążącym się 
z zielenią – aspekcie zrealizowana zgodnie z pierwszym, klasycznym Planem nowego 
miasta.  

  
Ryc. 15A, 15B. Kraków–Nowa Huta. Osiedle Willowe. Standardowy fragment uliczki mieszkaniowej – zakoń-
czenie uliczki na styku z parkiem obrzeżnym miasta. (Miastoprojekt. Jednostka projektowa Miastoprojekt Kra-
ków. Autorzy Tadeusz Ptaszycki z zespołem, 1949–1955. Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 15A, 15B Kraków-Nowa Huta. Willowe Estate. A standard part of a residential street – the end of the little 
street at the junction with the city border park. (Design unit: Miastoprojekt Kraków. Authors: Tadeusz Ptaszycki 
and his team, 1949 – 1955. Photo: the author, 2010. 

Wiele uwagi poświęcono tak zwanym „małym usługom w zieleni”. Przykładowo w Os. 
Willowym, w siatce urbanistycznej jeden z kwartałów przeznaczono na plac zabaw dla 
dzieci z przedszkola. To przedszkole zostało integralnie wpisane w system zabudowy 
„will” kilku-rodzinnych. Budynek przedszkola wbudowano integralnie w linię regulacyjną 
zabudowy obrzeżnej, złożonej z quasi willowych domów mieszkalnych. Budynek przed-
szkola podlega takim samym wytycznym regulacyjnym, jak te, które dotyczą sąsiednich 
domów. Tworzy to harmonijny ład przestrzenny i komfort użytkowania, co zostało podbu-
dowane znakomitymi warunkami w dziedzinie zieleni oraz powierzchni biologicznie czyn-
nych. 

Ryc. 16A, 16B. Kraków–Nowa Huta. Osiedle Willowe. Przedszkole w systemie zabudowy „willami” kilku-
rodzinnymi. Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 16A, 16B. Kraków-Nowa Huta. Willowe Estate. Kindergarten in the several-family “villa” development. 
Photo: the author, 2010.   

Socrealizm zasłużył się więc wyposażaniem osiedli w znakomite, zatopione w zieleni, 
drobnoskalowe i subtelne architektoniczne budynki handlowe, usługowe, oświatowe, 
służby zdrowia i administracji (np. ratusze, vide prace Hanny Adamczewskiej i Kazimierza 
Wejcherta29). Do takich przykładów nowohuckich należy budynek handlowo – usługowy 
w opisywanym Osiedlu Willowym. Niniejszy obiekt funkcjonuje nienagannie już przez 

                                                 
29 Por. przyp. 25 i przyp. 26. 
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ponad 60 lat. Cechuje się wartościową obudową zieloną, tworząc „całostkę architekto-
niczno – krajobrazową”.30  

Od 1953 roku, tj. od czasu śmierci Stalina, z którą wiąże się początek zmian „odwilżo-
wych”, nastąpiło zredukowanie nacisków politycznych na historyzm i dekoracyjność zało-
żeń socrealistycznych. Zaczątki kalkulacji ekonomicznej wskazały na potrzebę zwiększe-
nia pragmatyczności w kształtowaniu Nowej Huty. Pojawiły się osiedla „hybrydowe” o 
estetyce: na poły socrealistycznej, a na poły nowoczesnej. Rola zieleni nadal pozostała 
traktowana jako szczególnie istotna. Dotyczyło to zarówno zieleni „oficjalnej” nasadzanej 
wzdłuż alej i ulic, np. w Osiedlu Ogrodowym (Ryc. 17B), jak też w wewnątrz blokowej 
zieleni kameralnej. 

 

 

Ryc. 17A, 17B. Kraków–
Nowa Huta. Fot. autor, 
2010 r. 
17A. Osiedle Willowe. 
Jednostka projektowa 
Miastoprojekt. Tadeusz 
Ptaszycki z zespołem, 
1950–1955). Budynek 
handlowo – usługowy w 
zieleni kameralnej.   
17B. Osiedle Ogrodowe. 
Jednostka projektowa 
Miastoprojekt. Tadeusz 
Ptaszycki z zespołem, 
1953–1960). Widok od 
strony zewnętrznej. Zabu-
dowa reprezentacyjna -
pierzejowa poprowadzona 
w linii regulacyjnej wzdłuż 
ulicy, z odpowiednią ziele-
nią towarzyszącą – z wy-
soką aleją drzew i z linią 
żywopłotu wzdłuż fasady.  
 

Fig. 17A, 17B. Kraków-
Nowa Huta. Photo: the 
author, 2010.            
Fig. 17A. Willowe Estate. 
Design unit: Miastoprojekt. 
Tadeusz Ptaszycki and his 
team, 1950 – 1955. A 
retail-services building in 
small-scale greenery.       
Fig. 17B Osiedle Ogrodo-
we /The Garden Estate/. 
Design unit: Miastoprojekt. 
Tadeusz Ptaszycki and his 
team, 1953 – 1960. View of 
the exterior. Representa-
tional – frontage develop-
ment located in the regula-
tory line along the street, 
with appropriate accompa-
nying vegetation – with a 
line of tall trees and a line 
of hedgerows along the 
façade. 

 

                                                 
30 Bogdanowski Janusz, Łuczyńska-Bruzda Maria. 1973. Architektura krajobrazu. Wyd. PWN, Kraków, passim. 
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Ryc.18A, 18B. Kraków–
Nowa Huta. Osiedle Ogro-
dowe, wnętrze kwartału. 
Jednostka projektowa 
Miastoprojekt. Tadeusz 
Ptaszycki z zespołem, 
1953–1960. Fot. autor, 
2010 r. 
18A. Część południowa 
wnętrza kwartału, kameral-
ne parkingi w zacienionym 
sektorze.                                             
18B. Część północna 
wnętrza kwartału, ogród 
przed fasadą z ekspozycją 
słoneczną. 
 
Fig. 18A, 18B. Kraków-
Nowa Huta. Ogrodowe 
Estate, a block interior. The 
design unit: Miastoprojekt . 
Tadeusz Ptaszycki and his 
team, 1953 – 1960. Photo: 
the author, 2010.                  
Fig. 18A. The southern part 
of the block interior, small-
scale car parks in the 
shaded sector.         
Fig. 18B. The northern part 
of the block interior, a 
garden in front of the fa-
çade with good sun expo-
sure.                             

 

 

Osiedle Ogrodowe stanowi ciekawy przykład transformacji od projektowania socreali-
stycznego, w kierunku częściowo „po stalinowskim” (1950-1956), z odchodzeniem od 
dekoracji na rzecz funkcjonalizmu. Wnętrze kwartału, a dokładnie jego część południowa, 
czyli pierzeja o wystawie północnej, osłonięta jest gęstymi zadrzewieniami niezasłaniają-
cymi słońca. (Ryc. 18A) W parterze umieszczono garaże. Pośrodku znajdują się kame-
ralne zatoki parkingowe na 2 – 6 samochodów osobowych. Ich nawierzchnia intensywnie 
przerasta zielenią. Słupki osłaniają trawniki przed parkowaniem w miejscach niedozwolo-
nych. Drogi wewnętrzne skalibrowano do szerokości niedopuszczającej szybszej jazdy w 
dwóch kierunkach. Organizacja przestrzeni wyprzedza więc holenderską formułę woo-
nerf, która zrobiła karierę od późnych lat 60-tych XX w.  

Część północna tego wnętrza (Ryc. 18B), a więc ta z pierzeją południową, została za-
sadniczo odsłonięta – dla dostępu słońca – minimalna jest w tym miejscu ilość drzew 
przesłaniających. Za to znaczne są powierzchnie terenu biologicznie czynne. Na nich 
nasadzono „gąszcz” niskiej zieleni o różnorodnym charakterze: krzewy, żywopłoty, kwiet-
niki oraz trawniki. Stanowią także izolację zapewniającą intymność mieszkańców niż-
szych kondygnacji. 
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Osiedla schyłkowego socrealizmu, tworzone na styku z powracającym modernizmem, 
nadal cechowały się wartościowymi standardami przyrodniczymi, pomimo odchodzenia 
decydentów od dominacji estetyki, w kierunku pragmatyki ekonomiczno – funkcjonali-
stycznej. Do pozytywnych przykładów z tego okresu należy Osiedle Słoneczne, tworzone 
w latach 1953–1960. W oryginalnym Planie został tam zarezerwowany kwartał zieleni 
pomiędzy szkołą a budynkiem mieszkalnym. Konsekwentnie został on zrealizowany, jako 
ogród rekreacyjny, ogrodzony i kultywowany w aspekcie przyrodniczym. Nadal służy 
celom szkolnym w porze zajęć, a po godzinach nauki pełni funkcję osiedlowego, strzeżo-
nego placu gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. (Ryc. 19A, 19B) 

 
Ryc. 19A. 19B. Kraków–Nowa Huta. Osiedle Słoneczne, wnętrze kwartału. Jednostka projektowa Miastoprojekt. 
Tadeusz Ptaszycki z zespołem, 1953 – 1960). Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 19A, 19B. Kraków-Nowa Huta. Słoneczne Estate, the urban block interior. The design unit: Miastoproject. 
Tadeusz Ptaszycki with his team, 1953 – 1960. Photo: the author, 2010. 

W PRL zbudowano wiele osiedli socrealistycznych, a w nich atrakcyjne i ciekawe zespoły 
zieleni – przede wszystkim w Warszawie. Sztandarowym zespołem urbanistyczno – ar-
chitektonicznym PRL jest Marszałkowska dzielnica Mieszkaniowa MDM.31 (Ryc. 20A) 
Cechuje ją – ze względów reprezentacyjnych – przewaga „twardych” przestrzeni publicz-
nych, nad zespołami o charakterze przyrodniczym. Czynnik naturalny ograniczony został 
do nasadzeń alejowych wzdłuż głównych ulic. Autorami są: Stanisław Jankowski, Jan 
Knothe, kierownik zespołu Józef Sigalin i Zygmunt Stępiński.   

 
Ryc. 20A. Warszawa. MDM. Wczesna, robocza makieta Placu Konstytucji i fragmentów ul. Marszałkowskiej. 
Forma odmienna niż realizacja. Zieleń uwzględniona jedynie jako szpalery w ul. Marszałkowskiej. Plac przezna-
czony wyłącznie do roli forum. Źródło: Garliński.      
 

Fig. 20A. Warsaw. MDM. An early, draft version model of Plac Konstytucji /The Constitution Square/ and parts 
of Marszałkowska street. A different form from the one that was actually realized. Greenery featured only as 
lines along Marszałkowska street. The square conceived exclusively for the role of a forum. Source: Garliński. 

                                                 
31 Garliński. Dz.cyt., s. 62-79. 
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Ryc. 20B. Muranów. Widok z wieżowca (tzw. Złoty Ząb) w kierunku północnym. Fot. Renata Jóźwik, 2012. 
 
Fig. 20B. Muranów. View from the high-rise block (the so-called Gold Tooth) towards the north. Photo: Renata 
Jóźwik, 2012. 

 

 

 

 

Wśród innych czołowych dokonań można wskazać Muranów – zbudowany w miejscu 
anihilowanego przez nazistów getta. (Ryc. 20B) Jest skrystalizowany wokół osi dawnej 
żydowskiej ulicy Nalewki, odtworzonej w PRL pod nazwą ul. Nowotki, a obecnie przemia-
nowaną na aleję im. Generała Władysława Andersa. Pomimo dominującego charakteru 
zagęszczonej tkanki śródmiejskiej, Muranów posiada – zwłaszcza wewnątrz kwartałów – 
pokaźny udział powierzchni biologicznie czynnych i szaty zielonej. W projektowanie tej 
dzielnicy zaangażowali się znakomici przed wojną moderniści Barbara Brukalska(-
Sokołowska) i Stanisław Brukalski (m.in. fenomenalna awangardowa i przepiękna willa 
na ww. Żoliborzu Oficerskim). Stało się tak, bowiem po narzuceniu socrealizmu przez 
władze polityczne w 1949 roku, Brukalscy dokonali samokrytyki wobec swojej dawnej 
twórczej postawy, po czym ochoczo dołączyli do nurtu stalinowskiego w sztuce, pozysku-
jąc w zamian atrakcyjne zamówienia i wchodząc w nowe „elity”. Jednak ich twórczość 
w nowej epoce była pożałowania godna (na Muranowie np. gmachy miejskie przy Alei 
Nowotki oraz Dom Kultury). Aktualnie Muranów reprezentuje w skali Śródmieścia stolicy 
relatywnie wysokie walory w zakresie tworzywa przyrodniczego oraz powierzchni biolo-
gicznie czynnych. 
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Ryc. 21A, Warszawa. Muranów. Park-Skwer im. Bądarzewskiej w Osiedlu 2, widok od strony miejsca upamięt-
nienia Ofiar Politycznych stalinizmu. w dali budynek „Półokrąglak”. Źródło: 
http://warszawa.wikia.com/wiki/Muran%C3%B3w 2007 r. 
21B. Muranów. Kino. Źródło: cittadino_del_mondo, 2009 r. 
http://www.panoramio.com/photo/27656383 

Fig. 21A Warsaw, Muranów. Bądarzewska Park-Square in Estate 2, view from the site in commemoration of 
Stalinist era political victims, in the distance – the building of “Półokrąglak” /Semi-round House/. Source: 
http://warszawa.wikia.com/wiki/Muran%C#%B3 in 2007.        
Fig .21B Murano. The Cinema. Source: cittadino_del_mondo, 2009, http:// 
www.panoramio.com/photo/27656383 

 

Do czołowych zespołów z okresu „socu” należy także os. Milica w Skarżysku–Kamiennej. 
Jest to zespół o pięknej kwartałowej strukturze nieco przypominającej wspomniany Mu-
ranów, z wartościowymi wnętrzami parkowymi, z dominacją trawników. Natomiast wyższa 
szata zielona w os. Milica, nieco ustępuje Nowej Hucie, zarówno pod względem wskaźni-
ka ilościowego, jak również w aspektach staranności i atrakcyjności kompozycji.  

W Nowych Tychach pierwsze osiedle A jak Anna, wzniósł Tadeusz Teodorowicz–
Todorowski – w stylistyce klasycznego socrealizmu (1951-1955). Centralny plac nazwany 
wówczas imieniem górnika – przodownika pracy socjalistycznej Wincentego Pstrowskie-
go (obecnie Świętej Anny). W zasadzie Plac ma wdzięk i kameralną skalę – świadomie 
inspirowaną przez autora włoskim renesansem. Jednakże inaczej niż porównawczo na 
placach Florencji, jego centralną dominantą jest statua robotnicy z kielnią, tzw. „murarka”, 
zaś skomponowanym z nią osiowo – przyściennym akcentem – jest posąg Pstrowskiego 
ze świdrem. Plac ma kulturalnie zaprojektowaną zieleń w formie geometrycznych, strzy-
żonych żywopłotów, powtarzających cały prostokąt zabudowy pierzejowej, a większość 
jego powierzchni zajmują strzyżone trawniki.  

W 1951 roku rozpisano konkurs na plan N. Tychów, który wygrali – znakomitym projek-
tem – Kazimierz Wejchert i Hanna Adamczewska (od 1962 Adamczewska-Wejchert). 
W pierwszym zbudowanym przez nich osiedlu B, doskonałą dominantą społeczno-
przestrzenną jest plac o charakterze forum, dla mieszkańców całych dotychczasowych 
Tychów. Nosi on imię stosowne do osiedla B – (Krzysztofa Kamila) Baczyńskiego. Jjest 
otoczony b. ciekawą architekturą pierzejową z pogranicza śląskiego historyzmu i nowo-
czesności - oraz wartościową zielenią. Od roku 1955 K. i H. Wejchertowie byli przez całe 
życie oficjalnymi, generalnymi projektantami nowego miasta. 

Sensu largo socrealizm przeszedł do historii, jako kulturowe, anachroniczne, naśladow-
czo - rewiwalistyczne kuriozum, charakterystyczne dla reżymów dyktatorskich. Jednak 
w opisywanej tutaj problematyce, dotyczącej stricte czynnika przyrodniczego w osiedlach, 
uzyskał na ziemiach polskich zdecydowanie wysoki poziom. Ten wzlot twórczy i realiza-
cyjny w skali powszechnego budownictwa mieszkaniowego, nigdy później już nie został 
w tym kraju osiągnięty, ani tym bardziej przekroczony. 
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ODZYSKANY MODERNIZM OKRESU 1956-1970: RESZTKI HUMANIZMU 
OSIEDLI I WALORÓW PRZYRODNICZYCH32 

Rok 1956 – który nastał w trzy lata po śmierci Stalina cechujące się zaostrzeniem represji 
– był początkiem politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturowej „odwilży”. Jej emocjo-
nalna psycho-społeczna podniosłość w Europie Wschodniej i w Polsce, może być niemal 
porównywalna z nastrojami cechującymi okres transformacji po upadku komunizmu 
w 1989 roku. Jednak naprawdę, obiektywnie „odwilż” polegała tylko na zmianie ekip rzą-
dzących w państwach, które niezmiennie stanowiły Radę Wzajemnej Pomocy Gospodar-
czej (RWPG) dyrygowaną z Moskwy. Także bez zmian tworzyły militarny Pakt Warszaw-
ski, kontynuujący w nieco tylko mniejszym stopniu zimną wojnę z demokracjami Zachod-
nimi. 

Szczególnie doniosłe zmiany, które nastąpiły dzięki wschodnio-europejskiej „odwilży”, 
a na naszych ziemiach szczególnie w konsekwencji polskiego Października ’56 – doty-
czyły kultury i sztuki, w tym architektury i urbanistyki. Entuzjastycznie odrzucono socre-
alizm, natomiast otwarto działalność projektową na Styl Międzynarodowy - Ruch Nowo-
czesny - Modern Movement, czyli modernizm, którego już dłużej nie mylono z secesją też 
nazywaną modernizmem, zwłaszcza w kręgach historyków sztuki. 33   

Na Zachodzie modernizm królował nieprzerwanie od lat, zwłaszcza od zakończenia 
II wojny światowej, w 1945 roku. Dlatego powszechna odbudowa i rozbudowa miast od-
bywała się przede wszystkim w formie blokowisk. Skalkulowano, że są najtańsze i naj-
bardziej pojemne wśród form zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza w porównaniu z tra-
dycyjnymi miastami oraz klasycznymi dzielnicami willowymi. W odniesieniu do osiedli 
modernizm oznaczał więc odrzucenie idiomu miasta europejskiego, czyli zabudowy pie-
rzejowej tworzącej ulice i place.  

W miejsce tych tradycyjnych przestrzeni miejskich, powszechnie nastały blokowiska. Pod 
wpływem inspiracji czerpanej z wizji Corbusiera (Nowy Paryż – Plan Voisin) i Bauhausu 
(Ludwig Hilbesheimer: Nowy Berlin – Alexanderplatz), blokowiska w postaci punktowców 
ustawionych w grupy oraz „deskowców” w monotonnym układzie grzebieniowym, stawały 
się coraz bardziej powszechną rzeczywistością.  

W wydaniu mistrzowskim posiadały one walory przyrodnicze. Były one respektowane 
równolegle z modernistyczną doktryną rozluźnienia zabudowy dla higieniczności, prze-
wiewności oraz nasłonecznienia. Była w tym predestynacja dla zdrowego wypoczynku 
„po pracy i nauce”. W przedwojennych projektach wzorcowych – we wspomnianej, teore-
tycznej Corbusierowskiej wizji Nowego Paryża oraz w zrealizowanym przez Gropiusa 
zespole domów profesorskich w Dessau – piękne, wysokie, gęsto nasadzone drzewa 
oraz trawniki stanowiące dla drzew i krzewów biologiczne podłoże, odgrywały poczesną 
rolę. Taka zieleń, prosto i bezpretensjonalnie nasadzona stanowiła kanon modernistycz-
ny, integralny z zabudowa pudełkową.  

Pierwszym sztandarowym osiedlem złożonym z modernistycznych bloków – są „Sady 
Żoliborskie” stworzone w latach 1958 – 1973. (Ryc. 22A) Prezentuje ono walory ludzkie 
i przyrodnicze, zarówno z nazwy jak też pod względem rzeczywistym. Jego projektantką 
była Halina Skibniewska. (Ryc. 22B) Stała się ona osobowością symboliczną dla nowych 
przemian, także w życiu politycznym. Jednocześnie znamionowała ciągłość z dawnym 
humanistycznym i przyrodniczym modernizmem, jako że wcześniej była asystentką zna-
komitego pioniera polskiego modernizmu, Romualda Gutta.34  

                                                 
32 Kosiński, Wojciech, 2003 B, Architektura współczesna. W: Dzieje Architektury w Polsce. Wydawnictwo Klusz-
czyński, Kraków, s. 343-362. 
33 J.w. 
34 Bezpośrednie wiadomości nt. „Sadów” zawdzięcza autor kontaktom zawodowym z H. Skibniewską. Miało to 
miejsce m.in. dzięki zaproszeniu do współpracy, jako wykładowcy w latach 1976 – 1986, w prowadzonym przez 
nią Studium Podyplomowym Mieszkalnictwa. Formalnie funkcjonowało ono we wspólnych ramach: Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego – z 
siedzibą w Miedzeszynie. 
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Ryc. 22A, 22B. Warszawa. Osiedle Sady Żoliborskie. 
Źródło: Archiwalia Haliny i Zygmunta Skibniewskich.  
22A. Fotografia lotnicza, widok osiedla z lat 60 XX w.  
22B. Halina Skibniewska w Osiedlu Sady Żoliborskie, 
niedługo po oddaniu Osiedla do użytku, lata 60 XX. w. 
Fig. 22A, 22B. Warsaw. Sady Żoliborskie Estate. Source: 
Halina and Zygmunt Skibniewski files. 22A. Aearial view 
photograph, the view on the estate of the 60s of the 20th

century. 22B. Halina Skibniewska in the Sady Żoliborskie 
Estate, not long after the estate was approved for use, 
the 60s of the 20th century. 

 

 

 
 

Osiedle jest radykalnie nowoczesne. Cechuje się formą otwartą. Nie ma żadnych kom-
promisów na rzecz urbanistyki ani architektury historycznej. Jest komponowane swobod-
nie - stworzone dla spacerowania a nie dla aut. Bloki pozostają jednak w czytelnym, bli-
skim miejskiemu człowiekowi, rytmicznym układzie. Zauważyć należy, że słowo „układ” 
zawiera w sobie słowo „ład” – i taka jest jego etymologia oraz „etymo-logika”. Dzięki te-
mu, osiedle mimo swobodnego obrysu zewnętrznego, zachowuje we wnętrzu postacio-
wość i łatwość identyfikacji.  

Budynki mają ludzką skalę. Liczą kilka kondygnacji. Są raczej punktowcami, niż wieżow-
cami. Stanowią harmonijny melanż z wyjątkowo bujną zielenią tytułowych sadów. Lokali-
zacja na Żoliborzu, słynnym z najlepszych w Polsce osiedli nostalgicznych z lat 20. XX 
wieku i wczesno- modernistycznych z lat 30. (WSM) była dla projektantki wyzwaniem. H. 
Skibniewska to wyzwanie podjęła i dobrze wypełniła, tworząc niedościgły już później 
w modernistycznych osiedlach PRL, wzorzec modernistycznego zespołu bloków „z ludz-
ka twarzą” i z imponującą, misyjną i wzorcową rolą tworzywa przyrodniczego. (Ryc. 23A, 
23B) 

W Krakowie architekci entuzjastycznie podjęli modernizm Ruchu Nowoczesnego – upra-
gniony, ale niemożliwy do uprawiania przez 7 lat wymuszonego „socu”. Pierwszym po 
październikowej „odwilży” z 1956 roku, było Osiedle Kolorowe w Nowej Hucie (1956–
1960), zlokalizowane w bezpośrednim styku z socrealistycznym Centrum D w zespole 
Placu Centralnego. Nowe modernistyczne osiedle o lapidarnej estetyce, było harmonijną 
kontynuacją dekorowanego socrealistycznego segmentu rozciągającego się od Placu 
Centralnego. (Ryc. 24A – 24B) Nie było więc rewolucyjne, ale raczej ewolucyjne. Projek-
tanci wczesnego modernizmu po roku 1956, wpisujący swoje osiedla w istniejąca tkankę 
miejską, z założenia to otoczenie szanowali. Tak rozumowała H. Skibniewska w przypad-
ku Sadów stojących w konfrontacji z międzywojennym Żoliborzem; analogicznie J. Ingar-
den w Ogrodowym, stanowiącym przedłużenie socrealistycznego Centrum.  
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Ryc. 23A, 23B. Warszawa. Osiedle Sady Żoliborskie. Fot. Renata Jóźwik, 2010. 
23A. Wnętrze międzyblokowe z dominującym samotnikiem – starodrzew sprzed budowy Osiedla. 
23B. Słynne sady owocowe, od których przyjęto nazwę Osiedla. 
Fig. 23A, 23B. Warsaw, Sady Żoliborskie Estate. Photo: Renata Jóźwik, 2010.                                   
23A. An interior among blocks with a dominant solitary tree – an old remnant of the times before the estate was 
built.           
Fig. 23B. The famous orchards from which the name of the Estate was derived. 

Jest to postępowanie zgodne z „prawem dobrego kontynuowania”. Ideę tę sformułował35 
Juliusz Żórawski, czołowy modernista działający od lat 30. XX wieku, ale pracujący na-
ukowo pod opieką historyka filozofii i kultury Władysława Tatarkiewicza. Dzięki tej dwo-
istości wpływów ideowych i intelektualnych, Żórawski dał fascynujący wykład i dowód na 
potrzebę ciągłości w odniesieniu do większych bytów całościowych np. w skali urbani-
stycznej, a w tych wielkich ramach dopuszczalność nieciągłości stylistycznej mniejszych 
składników, np. domów. Taka zasada buduje idealny kompromis pomiędzy tradycjonal-
nością a innowacyjnością, np. chroni kontekst miejski pomimo śmiałości domów plombo-
wych. Jest to zupełnie przeciwne myślenie niż Giedionowskie36 „narodziny nowej trady-
cji”, którą autor upatruje jako zdecydowane zaprzeczenie i sprzeciwienie się dorobkowi 
przeszłości, a więc także jako sprzeciw wobec kontekstu miejsca. Po dziesięcioleciach 
pogląd ten powiela Rem Koolhaas37 w słynnym, mało eleganckim aforyzmie fuck fhe 
context. 

Osiedle Kolorowe zostało pod względem urbanistycznym uformowane zgodnie w pier-
wotnym Planem. Respektowało regulacyjną linię zabudowy od strony głównej arterii: Alei 
Planu 6-letniego, obecnie jest to Aleja Jana Pawła II. Aleje, zgodnie ze swoim mianem, 
są bogato wyposażone w wysokie drzewa. Były one nasadzane od początku budowy 
nowego miasta, pod wpływem zaleceń A. Ptaszyckiej. Również gabaryty wysokościowe 
nowych bloków były zgodne z dawnymi budynkami socrealistycznymi, oprócz wyróżnio-

                                                 
35 Żórawski Juliusz. 1973. Prawo dobrego kontynuowania. W: O budowie formy architektonicznej. Arkady. War-
szawa, s. 115-132. 
36 Giedion Sigfried. 1968. Przestrzeń, czas i architektura. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 
852 ss.  
37 Koolhaas Rem. 1994. Fuck the context – that’s the basic rule of bigness. W: Thinking big – Dutch architect 
Rem Koolhaas interviewed by John Rajchman. Art Forum 6. Art and Education. New York, s. 4-14. 
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nego świadomie, granicznego punktowca, będącego widomym „słupem granicznym mo-
dernizmu”. 

 
Ryc. 24A, 24B. Kraków – Nowa Huta. Fot. autor, 2010 r. 
Ryc. 24A. Osiedle Kolorowe, punktowiec „szwedzki”. Jednostka projektowa Miastoprojekt Kraków. Autor Janusz 
Ingarden i inni, 1956–1960.  
Fig. 24A, 24B. Kraków-Nowa Huta. Photo: the author, 2010.  
Fig 24A. The Kolorowe Estate, a “Swedish” point block. The design unit: Miastoprojekt Kraków. Author: Janusz 
Ingarden and others, 1956 – 1960.  

 

 
Ryc. 24A, 24B. Kraków – Nowa Huta. Fot. autor, 2010 r. 
24B. Centrum „D”. Jednostka projektowa Miastoprojekt Kraków. Autor Tadeusz Ptaszycki z zespołem, 1950–
1955).  
Fig. 24A, 24B. Kraków-Nowa Huta. Photo: the author, 2010.   
Fig. 24B. Centrum D. The design unit: Miastoprojekt Kraków. Author: Tadeusz Ptaszycki with his team, 1950 – 
1955 
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Jako optymalną i zaleconą do stosowania w skali całego kraju wysokość bloków zadekre-
towano na 5 kondygnacji. Była to maksymalna dopuszczalna wysokość bez zastosowa-
nia kosztochłonnych i usterkowych wind. Nielicznymi wyjątkami były bloki wyższe – punk-
towce i wyjątkowo wieżowce. Rzadziej występowały bloki niższe, uważane przez decy-
dentów jako „nieekonomiczne”. Projektowano je wyjątkowo, ze względów krajobrazowych 
lub innych, np. na wsiach, dla PGR-ów. W Osiedlu Kolorowym, właśnie ze względu na 
uszanowanie krajobrazu alei łączącej Kraków z Nową hutą, długie budynki zaprojektowa-
no o jedną kondygnację niżej niż zalecane „optimum”. Wynosi ona więc tym przypadku 
4 kondygnacje, czyli parter – częściowo usługowy – i 3 piętra mieszkaniowe. Natomiast 
wewnątrz osiedla zastosowano już standardowe, tak zwane „piątki”. 

Projektant Janusz Ingarden, (wcześniej czołowy asystent lidera kreacji socrealistycznej 
z lat 1950–1955 Tadeusza Ptaszyckiego), otrzymał stypendium na wyjazd do Szwecji, 
aby przestudiować zasady budowania modernistycznych osiedli złożonych z punktowców 
i „deskowców”, na czołowych w świecie przykładach zespołów satelitarnych Sztokholmu 
– Farsta i Välligby. Innym ważnym, podobnym wzorcem było londyńskie blokowisko 
punktowców Roehampton. Studiował je in situ architekt–badacz i teoretyk z Politechniki 
Krakowskiej, Jerzy Leon Tyszkowski, który następnie rozpowszechnił wzorce urbani-
styczno-architektoniczne modernistycznego osiedla w artykułach i w swojej pracy doktor-
skiej.  

W projekcie Os. Kolorowego, pionierskim dla nowego modernizmu, niezwykłe i fascynu-
jące było „dopowiedzenie” socrealistycznego układu urbanistycznego (projektowanego 
w zupełnie innej epoce politycznej i kulturowej), poprzez użycie krańcowo przeciwstawnej 
konwencji architektonicznej. Wydłużone bloki, stanowiące większość wypełnienia kubatu-
rowego Osiedla, mają formę charakterystyczną dla wczesnego Ruchu Nowoczesnego 
propagującego ludzką skalę.  

 
Ryc. 25A. 25B B. Kraków–Nowa Huta. Strefa stykowa wczesno modernistycznego Osiedla Kolorowego. Jed-
nostka projektowa Miastoprojekt. Janusz Ingarden, Stanisław Juchnowicz i inni 1956–1960; oraz socrealistycz-
nego Osiedla Centrum „D” Jednostka projektowa Miastoprojekt. Tadeusz Ptaszycki z zespołem, 1950–1955. Fot. 
autor, 2010 r 
Ryc. 25A. Skraj Os. Kolorowego i „korytarzowa” zieleń parkowa.  
Fig. 25A, 25B. Kraków-Nowa Huta. The junction zone of the early modernist Kolorowe Estate. The design unit: 
Miastoprojekt. Janusz Ingarden, Stanisław Juchnowicz and others 1956–1960; and the soc-realist Centrum D 
Estate. The design unit: Miastoprojekt. Tadeusz Ptaszycki and his team, 1950–1955. Photo: the author, 2010.  
Fig. 25A. The edge of the Kolorowe Estate and the “corridor-like” park greenery. 
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Są prostymi, prostopadłościennymi bryłami z rytmicznymi, powtarzalnymi loggiami i bal-
konami. Ich kolorystyka była w założeniu tym, co programowo różni domy nowoczesne 
od przedmodernistycznych, w tym także socrealistycznych. Jest to kolor ostro biały, ze 
swobodnie komponowanymi układami prostopadłymi, prostokątów o silnych podstawo-
wych barwach, jak w malarstwie Grupy de Stijl. Umieszczano je chętnie zwłaszcza 
w głębi loggii, które stanowiły ramy dla takich monochromatycznych obrazów.  

Miejsce styku starego Centrum D i nowego Osiedla Kolorowego zostało wypełnione pięk-
nymi, obecnie bardzo wysokimi drzewami przewyższającymi 5-kondygnacjowe budynki, 
głównie bukami i jesionami, z podbudową w postaci różnorodnych krzewów. Ta piękna 
zieleń parkowa w formie szpalerowej alei, wprowadza poprzez „bramowe” przewężenie 
przestrzeni („dysza” wspomagająca przewietrzanie) do wnętrza okazałego kwartału, też 
stanowiącego styk „starego i nowego”. (Ryc. 25A – 25B). 

 
Ryc. 25A. 25B B. Kraków–Nowa Huta. Strefa stykowa wczesno modernistycznego Osiedla Kolorowego. Jed-
nostka projektowa Miastoprojekt. Janusz Ingarden, Stanisław Juchnowicz i inni 1956–1960; oraz socrealistycz-
nego Osiedla Centrum „D” Jednostka projektowa Miastoprojekt. Tadeusz Ptaszycki z zespołem, 1950–1955. 
Fot. autor, 2010 r. 
Ryc. 25B. Wspólne wielkie wnętrze obydwu wyż. wym. osiedli. 
Fig. 25A, 25B. Kraków-Nowa Huta. The junction zone of the early modernist Kolorowe Estate. The design unit: 
Miastoprojekt. Janusz Ingarden, Stanisław Juchnowicz and others 1956 – 1960; and the soc-realist Centrum D 
Estate. The design unit: Miastoprojekt. Tadeusz Ptaszycki and his team, 1950 – 1955. Photo: the author, 2010. 
Fig. 25B. The huge common interior of both the above estates.   

To śródblokowe wnętrze posiada nieregularny kształt obrysu bardziej trapezowy lub wie-
loboczny niż kwartałowy, ponieważ z jednej strony tworzy je zaplecze socrealistycznego 
Centrum D, a z drugiej strony – początek wydłużonych „korytarzowych” wnętrz zawartych 
między modernistycznymi blokami. To wielkie wnętrze wspólne dla obydwu osiedli – gra-
nica epok socrealizmu i modernizmu, która zaistniała wskutek przełomu w 1956 r. ukazu-
je, że znaczenie zieleni w modernizmie nieco zmalało – nie jest już ona taka bujna jak 
w osiedlach „socu”.  

Natomiast wyjątkowa sytuacja „styku” dwóch różnych kompozycji urbanistycznych, spo-
wodowała – zaistnienie wielkiej, nieco chaotycznej, powierzchni biologicznie czynnej. 
Obecnie jest ona zagrożona „dogęszczeniem” w formie deweloperskich apartamentow-
ców. Jest to istny paradoks, ponieważ wnętrze to znajdowało się już pod groźbą dogęsz-
czenia w czasach Gomułki (vide dalej), ale zostało podówczas uratowane dla wspólnoto-
wych racji przyrodniczo – rekreacyjnych. 
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W modernizmie zastąpiono kwartały wolno stojącymi blokami, jednak często ułożonymi 
równolegle („grzebieniowo”). W tych sytuacjach, zamiast dawnych zamkniętych wnętrz 
klasycznych bliskich kwadratu, powstawały wnętrza międzyblokowe dwustronnie otwarte 
tworzące kompozycje „korytarzowe”. (Ryc. 26A – 26B) Przestrzenie międzyblokowe były 
coraz mniej starannie komponowane. Po pierwsze – z powodu przyspieszenia „produkcji” 
osiedli oraz po drugie – z powodu doktryny modernistycznej, która dopuszczała swobodę 
kompozycyjną w przeciwieństwie do wcześniejszych „dworkowych” i „socowych” kano-
nów klasycznych. Zieleni poświęcano przy projektowaniu coraz mniej uwagi.  

 
Ryc. 26A, 26B. Kraków – Nowa Huta. Osiedle Kolorowe. Wnętrza międzyblokowe (Jednostka projektowa Miasto-
projekt. Janusz Ingarden, Stanisław Juchnowicz i in. 1956–1960. Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 26A, 26B. Kraków-Nowa Huta. The Kolorowe Estate. Interiors between blocks of flats. The design unit: Mias-
toprojekt. Janusz Ingarden, Stanisław Juchnowicz and others. 1956 – 1960. Photo: the author 2010. 

W tej sytuacji pozostawieni sobie sami mieszkańcy – głównie pochodzenia wiejskiego, 
zwłaszcza osoby starsze opiekujące się wnukami, których rodzice pracowali w Kombina-
cie – z własnej woli zatroszczyli się o wzbogacenie osiedli szatą roślinną. Identyfikowali 
się z miejscem, traktowali je jak swoje, mimo że ich status był tylko lokatorski. Jako po-
tomkowie chłopów-rolników, byli przyzwyczajeni do własności ziemi, czego nie potrafiły 
zatrzeć dziesięciolecia komunizmu. Ludzie ci byli dumni z nowego rodzaju zamieszkiwa-
nia, które uważali za awans „z chałupy do bloku”.  

Po przejęciu władzy przez reżym Władysława Gomułki, po pierwszym okresie entuzja-
zmu, następowało jego wyhamowywanie, a w to miejsce wstępowała stagnacja i paupe-
ryzacja. Pojawiły się np. zagrożenia w dziedzinie jakości osiedli. Niebezpieczeństwo takie 
objęło standardy wszystkich elementów składających się na osiedla: budownictwa, prze-
strzeni publicznych i międzyblokowych oraz zieleni.   Gomułka, zainstalowany przez Mo-
skwę u władzy w celu dokonania odwrotu od stalinizmu, jednocześnie wprowadzał 
zgrzebny i nędzny, anty- kulturowy i anty- intelektualny gatunek komunizmu. W dziedzinie 
kształtowania osiedli, obok powszechnego w całym RWPG dopuszczenia upragnionego 
przez ogól kulturalnych ludzi Ruchu Nowoczesnego, jednocześnie spowodował drastycz-
ne reżymy oszczędnościowe.  

Ich odczuwalnym i widomym przejawem były słynne „dogęszczenia”. Drastycznie zmniej-
szono normatywy mieszkaniowe, a przestrzenie osiedlowe nakazano zacieśniać do gra-
nic absurdu. Widomym tego przykładem, podczas wizytowania normatywnego Osiedla 
Kolorowego, było słynne zdanie skierowane do oprowadzającego go krakowskiego se-
kretarza partii: „rozrzutnie budujecie, wstawcie jeszcze bloki między te, które są.”38W 
narzucanych kolejno „dogęszczeniowych” normatywach zabudowy, ofiarą padały oczywi-
ście powierzchnie biologicznie czynne. Stawały się nie tylko coraz mniejsze, ale bilanso-
wano je wliczając przypadkowe miejsca puste, mało znaczące dla wartości zdrowotnych 
i estetycznych.   

Mimo to, okres Gomułkowski (1956-1970), naznaczony budownictwem w technologii 
budowlano-materiałowej z elementów wielkoblokowych, ale jeszcze nie z wielkiej płyty, 

                                                 
38 Wg wspomnień J. Ingardena, przekazanych autorowi artykułu, 1979. 
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przyniósł szereg realizacji udanych, lub przynajmniej kwalifikujących się do warunkowego 
zaakceptowania, jak na warunki komunistycznej pauperyzacji.  

Ryc. 27A, 27B. Warszawa Osiedle Rakowiec, realizacja w ciągu lat 60. XX w. Fot. Renata Jóźwik, 2011 r. 
27A. Główny narożnik widoczny od reprezentacyjnej strony śródmiejskiej. Napis WSM nawiązujący do kultowej 
międzywojennej spółdzielczości mieszkaniowej, ma tutaj znaczenie symboliczne.  
 

Fig. 27A, 27B. Warsaw, the Rakowiec Estate, realized in the course of the decade in the 60s of the 20th century. 
Photo: Renata Jóźwik, 2011 
Fig. 27A. The main corner viewed from the city centre representational side. The sign WSM makes a reference 
to the cult inter-bellum housing co-operative movement, has a symbolic significance here. 
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Ryc. 27A, 27B. Warszawa Osiedle Rakowiec, realizacja w ciągu lat 60. XX w. Fot. Renata Jóźwik, 2011 r. 
Ryc. 27B. Wnętrze osiedlowe wypełnione zielenią nasadzoną według projektu autorskiego: Oskar Hansen, Zofia 
Hansen, Zasław Malicki, Marian Szymanowski i in.  
Fig. 27A, 27B. Warsaw, the Rakowiec Estate, realized in the course of the decade in the 60s of the 20th century. 
Photo: Renata Jóźwik, 2011.          
Fig. 27B. An estate interior filled with vegetation planted according to an original plan: Oskar Hansen, Zofia Han-
sen, Zasław Malicki, Marian Szymanowski and others. 

 

 
Ryc. 28A, 28B. Warszawa Osiedle Rakowiec.  
Ryc. 28A. Rakowiec podlega uzupełnieniom w kolejnych generacjach budownictwa osiedlowego: w okresie 
Gierkowskim PRL i w III RP, z lewej strony – najnowsze budynki deweloperskie. Fot. Renata Jóźwik, 2011 r.   
Fig. 28A, 28B. Warsaw, the Rakowiec Estate,   
Fig. 28A. Rakowiec receives additions during subsequwent  generations of political life and artistic approach in 
Poland : during Gierek era (1970-1989), and in time of democracy (1989-2012). On the left hand side – new 
developers’ section. Photo: Renata Jóźwik, 2011. 
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Ryc. 28A, 28B. Warszawa Osiedle Rakowiec.  
Ryc. 28B. Park im. Zasława Malickiego jest znakomitym wnętrzem osiedlowym o charakterze publicznym, wypeł-
nionym: akwenem, zielenią komponowaną oraz urządzeniami służącymi wypoczynkowi. Fot. Piotr Panek, 2010 r. 
Źródło: http://piotrpanek.fm.interia.pl 
Fig. 28A, 28B. Warsaw, the Rakowiec Estate,   
Fig. 28B.The Park devoted to arch. Z. Malicki, one of authors of Rakowiec Estate. A perfest urban-landscape 
interior friendly social space fulfilled with water, plants and recreation facilities. Photo. Piotr Panek, 2010 r. Source: 
http://piotrpanek.fm.interia.pl 

Należą do nich zwłaszcza pięknie usytuowane, ukształtowane i zrealizowane os. Im. 
Jerzego Ziętka w Bytomiu, Os. Michałów w Radomiu oraz Os. Centralne w Stalowej Woli. 
Mają kameralną skalę, dominację nawierzchni biologicznie czynnych i dość bogatą szatę 
zieloną. 

SOCMODERNIZM 1970-1990: DEHUMANIZACJA BLOKOWISK, ATROFIA 
SZATY ZIELONEJ39 

Na Zachodzie w latach 70. XX w., wskutek kryzysu uznania dla architektury „ciężkiego 
modernizmu”, blokowiska przeżywały upadek, lub radykalną transformację. Zarówno 
Europie Zachodniej jak również w USA dość szybko przekonano się, iż blokowisko to 
droga do nikąd [Kosiński 2003A]. W 1971 roku duński badacz i projektant Jan Gehl publi-
kuje na ten temat epokową książkę „Życie między blokami”40. Głosi potrzebę ludzkiej skali 
i pięknej formy budynków mieszkalnych i detalu, atrakcyjności i ludyczności przestrzeni 
międzyblokowych, a przede wszystkim bogactwa zieleni oraz powierzchni biologicznie 
czynnych [Gehl 1971]. W 1972 roku wysadzono w powietrze sztandarowe, ale jednocze-
śnie odpychające surowością i brakiem zieleni, blokowisko Pruit-Igoe w St. Louis, projek-
towane przez słynnego modernistę Minoru Yamasaki (który również projektował feralne 
wieże WTC na Manhattanie). Monstrualne blokowiska w Berlinie Zachodnim, każde z 
nich gromadzące społeczności o liczbie bliskiej 20 000 mieszkańców – Gropius-Stadt 
i Märkisches Viertel (Kwartał Marchii) – stały się znienawidzonym synonimem opresyjno-
ści i pogardy dla obywateli. W latach 1975 i 1985 stały się środowiskiem poważnych roz-
ruchów, ewidentnie wywołanych niezadowoleniem ze środowiska mieszkaniowego.  

Urbanistyczno – architektoniczna ewolucja modernizmu w tzw. Późny Modernizm (Late 
Modernism) przemieniała formułę wielorodzinnego osiedla wysokiej intensywności w 

                                                 
39 Kosiński. 2003 B. Dz.cyt. 
40 Gehl Jan. 1971. Livet mellem husene. Kunstakademiets Arkitektskole-Arkitektens Forlag. København, 214 ss.  
Pol. Gehl Jan. 2009. Zycie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. RAM. Kraków, 200 ss. 
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atrakcyjną super strukturę o niezwykłych, rzeźbiarskich, wielobarwnych formach architek-
tonicznych, z krytymi parkingami, fantazyjnymi pasażami pieszymi, rzeźbami, instalacjami 
plastycznymi – wreszcie z bogatą powierzchnią biologicznie czynną pokrytą kompono-
waną zielenią. W taki sposób zrealizowano np. tzw. Nowe Miasta (Ville Nouvelle) jako 
zespoły satelitarne Paryża. Ich walory w dziedzinie dbałości o zieleń miały za zadanie 
podtrzymać popularność dużych osiedli, co udawało się ze średnim powodzeniem. Prze-
ważnie po pierwszej fazie akceptacji przeobrażały się w getta społeczności biedniejszych 
i wykluczonych. 

Inaczej potoczył się w latach 70-tych i 80-tych XX wieku proces realizacji masowych 
osiedli na Wschodzie. Wynikający z uprzemysłowienia i rozbudowy sektora usługowego 
w miastach, głód mieszkaniowy i brak alternatyw osiedleńczych, pozwalały reżymom 
komunistycznym na dyktowanie skrajnie prymitywnych formuł kształtowania środowiska 
mieszkaniowego. Zazwyczaj tylko bloki 11-kondygnacjowe i wyższe oraz wulgarne asfal-
towe dojazdy wylewane w zaniedbanych trawnikach wyznaczyły przestrzeń osiedlową, 
drzewa zaś i powierzchnie biologicznie czynne stały się dla państwowych i pseudo – 
spółdzielczych inwestorów, coraz mniej potrzebnym luksusem.  

Powierzchnie międzyblokowe natychmiast po zaludnieniu osiedli przemieniały się w kle-
piska. Mieszkańcy, bowiem coraz mniej identyfikowali się z takimi blokowiskowymi, nie 
miejskimi – oddalonymi od centrów „sypialniami”. Zwłaszcza w komunalnych i spółdziel-
czych osiedlach Europy Wschodniej opiekunowie i mieszkańcy uznali przestrzeń między-
blokową za nieważną, obcą – niegodną zainteresowania, a tym mniej godną uprawy 
i kultywacji. Brak poczucia własności powodował, że nawet, gdy mieszkańcy korzystali 
z przestrzeni międzyblokowych, jako miejsc: zabaw dla dzieci, wypoczynku dorosłych 
i starszych, sportów boiskowych – to mieli do tych miejsc stosunek tyko konsumpcyjny, 
bez poczucia potrzeby ochrony i dbałości.  

Żywym organizmem urbanistycznym, świadkiem historii przemian od socrealizmu po-
przez umiarkowane skalarnie, umiarkowanie ekologiczne inwestycje osiedlowe wczesno 
modernistycznego okresu Gomułki (1956-1970), aż po ciężkie i antyekologiczne inwesty-
cje osiedli czasów Gierka i następców (1970-1989) – były Nowe Tychy. Po wspomnia-
nych socrealistycznych, udanych osiedlach: „A” (T.T.-Todorowski) i „B” (H. Adamczewska 
i K. Wejchert) od 1955 roku późniejsze tyskie osiedla aż do „Z” jak Zuzanna, powstawały 
już pod auspicjami Hanny Adamczewskiej Wejchert i Kazimierza Wejcherta. Były wyko-
nywane w konwencjach modernizmu, z którym autorzy zdecydowanie się identyfikowali. 

Jednak stopniowo, z powodu zaostrzających się polityczno-ekonomicznych uwarunko-
wań, autorzy pozostawali coraz bardziej bez szans potraktowania komponowanej zieleni 
tak poważnie jak w okresie „socu”. Autor tych słów, często bywający w Tychach w latach 
70 i 80 XX. wieku – oprowadzany przez Hannę Adamczewską Wejchert i Kazimierza 
Wejcherta – wielokrotnie miał okazję dowiadywać się in situ, że kolejne zielone tereny 
śródmiejskie, są przez decydentów desygnowane do zabudowy. Były przez władze anek-
towane jako tak zwane łatwe lokalizacje pod inwestycje kubaturowe, gdyż były dobrze 
położone w mieście, łatwo dostępne transportowo i wyposażone („uzbrojone”) w infra-
strukturę instalacyjną. 

Takie drastyczne procedury, aby zabudowywać kubaturami tak zwane łatwe lokalizacje – 
śródmiejskie tereny otwarte – place i skwery, czyli przestrzenie publiczne i przeznaczone 
dla rekreacji – przetrwały do transformacji. W Krakowie taką ofiarą padły: otwarty wido-
kowo na dolinę Wisły i na Wawel plac pomiędzy ulicami: Włóczków, Kościuszki, Syro-
komli i Morawskiego, gdzie postawiono tępy estetycznie hotel Novotel-Ibis, a także pięk-
ny pierwotnie, trójkątny Pl. Raczyńskiego w Osiedlu Oficerskim pomiedzy ulicami Mo-
niuszki, Bandurskiego i Brodoweicza, na którym postawiono kościół i ośrodek handloy. 
Na te tematy, autor niniejszych słów wypowiedział się na internetowym portalu studentów 
Politechniki Krakowskiej, sarkastycznie zatytułowanym artykułem pt. „Zabudować kra-
kowskie place i skwery”, w cyklu „okiem profesora Kosińskiego” (2001-2003). 
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Ryc. 29A. 29B. Kraków. Osiedle Krowodrza. Lata 70. XX w. Wiodąca jednostka projektowa: Miejskie Biuro 
Projektów. Autorzy Mieczysław Turski  z zespołem – urbanistyka, Jerzy Chronowski, z zespołem – architektura. 
Ryc. 29A .Fot. autor, 2010 r.  
Fig. 29A, 29B. Kraków, Krowodrza Estate, the 70s of the 20th century. The leading design unit: Miejskie Biuro 
Projektów /Municipal Office of Designs/. Authors: Mieczysław Turski et al. – urban designer, Jerzy Chronowski et 
al. – architecture.                                                                                                                                                    
Fig. 29A Photo: the author, 2010.  

Ryc. 29A. 29B. Kraków. Osiedle Krowodrza. Lata 70. XX w. Wiodąca jednostka projektowa: Miejskie Biuro 
Projektów. Autorzy Mieczysław Turski  z zespołem – urbanistyka, Jerzy Chronowski, z zespołem – architektura. 
Ryc. 29B. Fot. Mariola Heinrich, 2010.   
Fig. 29A, 29B. Kraków, Krowodrza Estate, the 70s of the 20th century. The leading design unit: Miejskie Biuro 
Projektów /Municipal Office of Designs/. Authors: Mieczysław Turski et al. – urban designer, Jerzy Chronowski et 
al. – architecture. Fig. 29B Photo: Mariola Heinrich, 2010.   
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Obalenie ekipy W. Gomułki z końcem r. 1970 i przejęcie władzy przez ekipę Edwarda 
Gierka, przejawiło się w dziedzinie kształtowania osiedli hasłem „budujemy drugą Pol-
skę”. Obowiązkowa wysokość bloków została podniesiona prawie wyłącznie do 11 kon-
dygnacji, z przypadkami nawet 18 i więcej kondygnacji w dużych miastach (np. słynne 
„gwiazdowce” przy Alei Roździeńskiego w Katowicach, autorzy Aleksander „Leszek” 
Franta i Henryk Buszko z zespołem). Układy standardowych osiedli były coraz bardziej 
wymuszone przez torowiska żurawi składających bloki z prefabrykatów wielkopłytowych, 
a więc układy te stały się nadzwyczaj prymitywne.  

Projekty były podyktowane wyłącznie budynkami, zaś jakość wnętrz międzyblokowych, 
w tym zarówno urządzonych przestrzeni publicznych, jak też terenów zielonych, spadła 
praktycznie do zera. W miarę wzbogacania się, mieszkańcy jak najspieszniej porzucali 
blokowiska; mieszkania stawały się coraz częściej rotacyjne, nie wywoływały poczucia 
domu. Do takich należało i należy szczególnie nieludzkie w skali i prymitywne pod wzglę-
dem formy budynków, Os. Krowodrza w Krakowie. (Ryc. 29A – 30B)  
 

Sposobem na zapełnienie terenu w osiedlach - sypialniach stało się wzmiankowane, 
niechlujne wylewanie betonu i asfaltu oraz pozostawianie niezagospodarowanych ugorów 
z resztkami traw i samosiejek, które zależnie od pogody przyjmowały postać błota lub 
klepiska. Przestrzeń publiczna stała się pojęciem historycznym lub nieznanym. Identyfi-
kacja mieszkańców z przestrzenią blokowisk spadła do zera. Dominowała prymitywna 
eksploatacja i wandalizm. Kult dorobkiewiczostwa i konsumpcji stymulowany przez wła-
dze jako tzw. „mała stabilizacja” – oraz zwykła praktyczność, przejawiły się w nabywaniu 
samochodów. Wnętrza blokowisk zapełniły się garażami dla wybranych, „blaszakami” dla 
średnio „ustawionych” oraz parkingami dla pozostałych, plus parkowanie na chodnikach i 
na trawnikach dla tych, którzy nie zdążyli zająć lepszego miejsca. (Ryc. 29B)  

 

 
Ryc. 30 A, 30B. Kraków. Osiedle Krowodrza. Ekran izolacyjny od ul. Opolskiej. Obrzeżny pas zieleni oddzielają-
cy osiedle od Trzeciej Obwodnicy. Autor i wykonawca Marian Gajda z zespołem, od 2005 r. Źródło: fot. autor, 
2010 r 
Fig. 30A, 30B. Kraków, Krowodrza Estate, Acoustic insulation screen separating it from Opolska street. The 
border green belt separating the estate from the Third Ring-road. Author and contractor: Marian Gajda with his 
team, since 2005. Source: the author, 2010.  
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Obrzeżny pas zieleni oddzielający osiedle od obwodnicy, po realizacji ekranów akustycz-
nych, dał w nowej sytuacji wyjątkową potencjalną szansę na wytworzenie dla tej gigan-
tycznej „sypialni” – wartościowej powierzchni parkowej. Jednak stare przyzwyczajenia z 
okresu PRL powodują, że ten atrakcyjny pas powierzchni biologicznie czynnej jest nadal 
„jałową ziemią niczyją”, o ohydnym wystroju estetycznym, bez jakiejkolwiek funkcji. (Ryc. 
30A, 30B) 

Unikalnym w swojej okropności, laboratoryjnym przykładem porażki modernistycznego 
blokowiska w polskim wydaniu, zarówno PRL-owskim, jak też po 1990 roku, jest tak zwa-
ne Lotnisko. (Ryc. 31A – 33A) Teren dawnego lotniska w Czyżynach między Krakowem 
a Nową Hutą, stwarzał idealną szansę na stworzenie „zielonego zwornika” – wspaniałego 
wielkiego parku miejskiego, polską wersję Central Parku w N. Jorku. Jednak sytuacja 
przełomu lat 60-tych XX w. (schyłek epoki Gomułki) i 70-tych (początki epoki Gierka) nie 
sprzyjała podjęciu tej znakomitej koncepcji. Ostatecznie wybrano blokowisko. Jednak 
początkowo sytuacja zapowiadała się lepiej.  

Planowano wprawdzie część obrzeżną w formie nowoczesnych osiedli o standardach 
przyjaznego modernizmu w typie Sadów Żoliborskich, przyległych do zewnętrznych arte-
rii, – ale pas i ogromne błonie przewidywano nadal jako mega park. Przeprowadzono 
dwa kolejne konkursy – otwarty i zamknięty, które dostarczyły wartościowego materiału. 
Były dobrymi odpowiedziami na to, jak ciekawą, gigantyczną łąkę przeciętą pasem star-
towym, można zagospodarować, jako „ludzkie, zielone osiedle”. Pierwszy konkurs wygra-
ły ex aequo dwa zespoły: Barbara Bartkowicz i Tadeusz Bartkowicz, z zespołem; oraz 
Mieczysław Turski z zespołem, w którym uczestniczyli m.in. Aleksander Böhm i autor 
niniejszych słów. Jednak z tego konkursu nie wytypowano pracy do realizacji.   

Z najlepszego, całościowego projektu zagospodarowania, który otrzymał pierwszą na-
grodę w drugim konkursie za zaproszeniami, wygranym przez Witolda Cęckiewicza 
z zespołem z Politechniki Krakowskiej, zrealizowano jedynie, w śladowej postaci, po 

 
Ryc. 30 A, 30B. Kraków. Osiedle Krowodrza. Ekran izolacyjny od ul. Opolskiej. Obrzeżny pas zieleni oddzielają-
cy osiedle od Trzeciej Obwodnicy. Autor i wykonawca Marian Gajda z zespołem, od 2005 r. Źródło: fot. autor, 
2010 r 
Fig. 30A, 30B. Kraków, Krowodrza Estate, Acoustic insulation screen separating it from Opolska street. The 
border green belt separating the estate from the Third Ring-road. Author and contractor: Marian Gajda with his 
team, since 2005. Source: the author, 2010.  
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dwóch stronach pasa, dwa odrębne blokowiska, zaprojektowane przez całkiem inne oso-
by i jednostki organizacyjne (przede wszystkim Maria Czerwińska z zespołem, a także 
inne zespoły). Próby ratowania sytuacji dzięki konsultacjom W. Cęckiewicza, doprowadzi-
ły przynamniej do uratowania pasa, jako przestrzeni niezabudowanej, a więc jako rezer-
wy dla późniejszego – mimo wszystko – parku.  

Piękny i dobrze zlokalizowany – na północ od pasa, opodal szkoły zbiorczej z ogrodem 
i obok małego Parku im. Pilota Stanisława Skalskiego – kościół im. Brata Alberta, autor-
stwa W. Cęckiewicza, nadał środkowemu odcinkowi pasa rangę przestrzeni publicznej, 
dla przyszłego godnego zaaranżowania. Po północnej stronie pasa powstało Os. Dywi-
zjonu 303, a po stronie południowej – Os. 2 Pułku Lotniczego. Przeprowadzono dla prze-
strzeni pasa 3 konkursy, bez pozytywnego rezultatu. Jeden konkurs przewidywał w tym 
miejscu 1000-metrową, totalitarystyczną kolumnadę prowadzącą bez celu, do nikąd. 
Drugi z konkursów proponował na pasie – złożone z kiosków targowisko, w typie tych, 
które podówczas istniały w Warszawie – na Pl. Defilad, a także na Stadionie 10-lecia.  

Znakomity rejon centralny z fascynującym pasem startowym otoczonym łąkami pozostał 
do dnia dzisiejszego niezorganizowany. Oprócz Kościoła B. Alberta, całość przedsię-
wzięć inwestycyjnych na miejscu lotniska, ostanowi skandaliczną porażkę w dziedzinie 
zagospodarowania Krakowa w okresie PRL oraz III RP. Leżące odłogiem, niedostępne, 
zaśmiecone, niekultywowane tereny zieleni stanowią bowiem zdumiewający krajobraz 
najgorszego niechlujstwa z okresu komunistycznego, trwającego nadal w ciągu 23 lat 
transformacji. Kontrapunktem dopełniającym ten gigantyczny dysonans jest widmowy pas 
startowy, pomnik skandalicznego zaniechania. Aktualnie coraz więcej tego obszaru jest 
przedmiotem zakusów drobnych deweloperów, gwarantujących niewątpliwe pogorszenie 
chaosu przestrzennego, co już widać w postaci surrealistycznego parkingu wyglądające-
go jak złomowisko. (Fig. 31B, 33A)  

Ryc. 31A, 31B. Kraków. Osiedla na dawnym Lotnisku Czyżyny, pomiędzy Krakowem–Olszą, a Nową Hutą. Fot. 
autor, 2010. 
Ryc. 31A. Os. Dywizjonu 303 po północnej stronie obszaru – w perspektywie widok w kierunku zachodnim, 
wzdłuż pasa startowego, w stronę centrum miasta. Na pierwszym planie - blisko pasa, budynek nowy; w głębi 
budynki z lat 70. XX w.  
Ryc. 31B. Os. 2 Pułku Lotniczego po południowej stronie obszaru – blisko pasa w jasnej kolorystyce nowy blok 
deweloperski, w głębi w ciemnoszarej kolorystyce budynki z lat 70. XX w. Pas startowy zastawiony prowizo-
rycznym parkingiem komercyjnym, o estetyce złomowiska.  
Fig. 31A, 31B. Kraków, estates on the area of the former Czyżyny Airport, between Kraków-Olsza and Nowa 
Huta. Photo: the author, 2010.                                                                                                                                           
Fig. 31A. The 303 Dywizjon Estate on the northern side of the area – in the perspective view towards the west, 
along the runway, towards the city centre. In the foreground, near the runway, a new building; in the back-
ground – buildings from the 70s of the 20th century.                                                                                                                      
Fig. 31B. 2 Pułku Lotniczego Estate on the southern side of the area – near the runway, in a light colour 
scheme – a new developer block, in the background, in a dark-grey colour scheme – buildings from the 70s of 
the 20th century. The runway occupied by a make-shift commercial car park of a scrap yard aesthetics. 

Wycofane z użycia lotnisko, w razie wykreowania wielkiego parku, nawet w przypadku 
zagospodarowania w tym celu tylko tego, co jeszcze pozostało niezabudowane, byłoby 
kapitalnym połączeniem dwóch organizmów urbanistycznych. Wypełniłoby braki zieleni w 
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rozbudowywanym wielkim Krakowie, który zaistniał, gdy włączono w jego granice Nową 
Hutę wraz ze znacznymi obszarami otaczających wsi. (Ryc. 31A, 31B) Pas startowy był – 
i pozostał w zrujnowanym stanie – obiektem niezwykłym, który mógł odegrać rewelacyjną 
rolę „kręgosłupa” centralnego zespołu parkowego w intensywnie rozbudowującym się 
rejonie. Nie wykorzystano tej unikalnej nadarzającej się okazji, podobnej jak wykorzysta-
nie na cele parków linearnych: osuszonego koryta rzeki Turia w Walencji, a także pasa 
pozostałego po likwidacji autostrady śródmiejskiej w St. Diego. 

Pas częściowo służy jako doraźny skład kontenerów i tani parking pojazdów, także rozbi-
tych oraz TIR-ów. Wprowadzanie nowych apartamentowców na wolne tereny, nie wywo-
łuje sanacji obszaru, z wyjątkiem najbliższego, ogrodzonego przez deweloperów prywat-
nego otoczenia. (Ryc. 31B, 33A) Natomiast w ramach gigantycznych zaniedbanych pu-
blicznych obszarów osiedlowych, został uporządkowany na zasadzie wyjątku tylko skra-
wek terenu, położony przy wejściach do pawilonów mieszczących głównie administrację 
osiedla oraz sprywatyzowane lokale usługowe. (Ryc. 33B) W semestrze letnim 2012 
roku, pas startowy i te części jego otoczenia, które jeszcze nie uległy zabudowie, stano-
wią desperacki temat studialny dla funkcji parku miejskiego Kraków – Nowa Huta, dla 
studentów i dyplomantów WAPK, pod kierunkiem autora niniejszych słów. 

 

 

 

 

 

Ryc.32A, 32 B. Kraków. Osiedla na 
dawnym Lotnisku Czyżyny, pomiędzy 
Krakowem – Olszą, a Nową Hutą. Os. 2 
Pułku Lotniczego – widok w kierunku 
południowym, ponad pasem startowym, 
od strony Os. Dywizjonu 303. Fot. autor, 
2010 r. 
Fig. 32A, 32B. Kraków, estates on the 
area of the former Czyżyny Airport, 
between Kraków-Olsza and Nowa Huta. 
The 2 Pułku Lotniczego Estate – view 
towards the south, over the runway, 
from the side of the Dywizjonu 303 
Estate. Photo: the author, 2010. 
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Ryc.. 33A, 33B. Kraków. Osiedla na dawnym Lotnisku Czyżyny, pomiędzy Krakowem – Olszą a Nową Hutą. 
Fot. autor, 2010 r. 
Ryc. 33A. Os. 2 Pułku Lotniczego – widok w perspektywie wzdłuż pasa startowego, w stronę Nowej Huty. Na 
pierwszym planie tymczasowy płatny parking (por. Ryc. 31B). W głębi odnowiony blok z okresu Gierkowskiego, 
bliżej, tuż przy pasie startowym nowy budynek deweloperski.  
Ryc. 33B. Os. Dywizjonu 303 skrawek wielkich zaniedbanych obszarów osiedlowych został uporządkowany, na 
zasadzie wyjątku - wokół pawilonu zawierającego biura administracji osiedlowej i sprywatyzowane lokale usłu-
gowo-handlowe, przy wsparciu właścicieli tych lokali.  
 
Fig. 33A, 33B. Kraków, estates on the area of the former Czyżyny Airport, between Kraków-Ooooolsza and 
Nowa Huta. Photo: the author, 2010.                                                                                                                            
Fig. 33A. 2 Pułku Lotniczego Estate – view in the perspective along the runway, towards Nowa Huta. In the 
foreground – a temporary paid car park (see Fig. 31B). In the background – a renovated Gierek era block, 
closer, right next to the runway – a new developer building.                                                                                                 
Fig. 33B. 2 Pułku Lotniczego Estate – a patch of huge neglected estate areas – around the building housing the 
estate administration offices and private services and retail units – has been cleaned up as an exception with 
the support of the owners of the said units.  

Większość wielkopłytowych osiedli 11-kondygnacyjnych budowanych w ramach Gierkow-
skiej „Drugiej Polski” nie ma wartościowej szaty zielonej. Można w tej mierze wymienić 
zwłaszcza takie negatywne przykłady jak: Bydgoszcz – Os. Kapuściska, Częstochowa – 
grupa osiedli Północ, Rybnik – Os. Nowiny, Tarnów 2 – zespół osiedli, Warszawa – Ka-
baty i Stegny – będące złym symbolem blokowiska tamtej epoki, Wejherowo – Os. Ka-
szubskie.  

Wśród nielicznych osiedli wielkopłytowych z lat 70. i 80. XX w. posiadających wartościo-
we czynniki przyrodnicze, można wskazać kilka, jako dobre przykłady. W Warszawie 
południowej na szacunek zasługuje zespół Służew n/Dolinką (Andrzej Kiciński i in.). Jest 
kapitalnie wpisany w fantazyjną hipsometrię terenu, wykorzystaną jako gładkie, faliste 
trawniki, które w iście modernistyczny sposób są dopełnione oryginalną, autorską archi-
tekturą, z charakterystycznymi balkonami „słupowymi”.  Doskonały „landscaping” posiada 
Osiedle Ostrobramska w rejonie Witolin – Praga Południe. (Ryc. 34A) Architektura jest 
wprawdzie produktem najbardziej brutalnego okresu prefabrykacji z lat 70. XX w. (system 
W-70, system „Żerań”, Ramy „H”), ale w postaci odnowionej i w otoczeniu zieleni prezen-
tuje się dobrze.  

Z innych miast, na uznanie zasługuje warstwa krajobrazowa Osiedla Retkinia. Swoistymi 
realizacjami były ekskluzywne osiedla dla dygnitarzy PRL, w których zarówno aspekty 
urbanistyczne, architektoniczne, jak też przyrodnicze – pozostawały na wysokim pozio-
mie. Takim kontrowersyjnym od strony moralnej siedliskiem, cechującym się zarówno 
walorami budowlanymi, jak też pięknym wystrojem terenowym i zielonym, jest tzw. Zato-
ka Czerwonych na Sadybie w Warszawie. Była zamieszkiwana, oprócz dygnitarzy komu-
nistycznych, również przez powszechnie znanych, szanowanych i lubianych celebrytów 
ze sfer intelektualnych i artystycznych.  
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OSIEDLA OKRESU TRANSFORMACJI 1990-2012  

Zasygnalizowane wyżej działania uszlachetniające (od ang. – gentryfikacja), uzdrawiają-
ce (sanacja) w osiedlach z czasów minionego ustroju, np. w Os. Ostrobramska 
(Ryc. 34A), są niewątpliwie wynikiem transformacji. Osiedla przestają być „przestrzenią 
niczyją” –zyskują właścicieli, którzy dbają zarówno o swoje prawa, jak też o piękno w na-
prawdę swoim otoczeniu. 

 
Ryc. 34A. Warszawa. Praga Południe, Witolin. Os. Ostrobramska, lata 70. XX w. Pięknie nasadzona i kultywo-
wana szata roślinna oraz elegancki projekt, wystrój urządzeń terenowych i detali, przypominają standardy Za-
chodnie. Fot. Renata Jóźwik, 2009.  
Ryc. 34B. Warszawa. Os. Bródno, lata 60.–70. XX w. Park Bródnowski (Bródneński) – Park Sztuki, Ogród 
Rzeźby (Paweł Althamer i in.) 2009. Fot. Adam Gajdziński. Źródło: http://brodno.blox.pl/html/1310721  
Fig. 34A. Warsaw, Praga Południe, Witolin, the Ostrobramska Estate, the 70s of the 20th century. Beautifully 
planted and cultivated vegetation cover as well as elegant design and arrangement of street and park furniture 
and detail resemble Western standards. Photo: Renata Jóźwik 2009.                                              
Fig. 34B. Warsaw. Bródno Estate, the 60s - 70s of the 20th century. The Bródnowski (Bródneński) Park – the 
Art Park, the Sculpture Garden (Paweł Althamer et al.) 2009. Photo: Adam Gajdziński. Source: 
http://brodno.blox.pl/html/1310721 

W okresie najnowszym, kapitalną formą uzdrowienia i uszlachetnienia najgorszych prze-
strzeni blokowiskowych, są działania w warszawskim Osiedlu Bródno.41  (Ryc. 34B) Było 
projektowane od roku 1961, inwestycja ruszyła w roku 1965 i trwała przez lata 70. XX w. 
Należało przez dziesięciolecia do szczególnie odczłowieczonych. Jednak okres transfor-
macji stworzył uwarunkowania do jego imponującego uszlachetnienia. Kluczową rolę 
odgrywa psychospołeczna motywacja mieszkańców, zwłaszcza młodych. Działają oni na 
przekór utartym stereotypom – dążą do urzeczywistnienia i legitymizacji hasła „kocham 
blokowiska”. Niezwykle cennym i spektakularnym działaniem na tym polu jest aktywność 
artysty Pawła Althamera, w kierunku tworzenia artystycznego Ogrodu Rzeźby Bródno 
(2009). Pociąga to za sobą znaczną poprawę krajobrazu gigantycznych wnętrz tego 
osiedla, poprzez wspaniale akweny i szatę zieloną, tworzące scenerię ogrodowo parkową 
XXI wieku. W Warszawie pokrewnym sposobem pro krajobrazowego działania przez 
artystyczną animację przestrzeni – są prace Joanny Rajkowskiej.  Artystka dokonuje 
gentryfikacji „twardych” przestrzeni w urbanistycznych wnętrzach śródmiejskich. Jej dzie-
łami w tej mierze były kolejno: najpierw syntetyczna palma na Rondzie de Gaulle’a, a na-
stępnie naturalne jeziorko – Dotleniacz, nieopodal Placu Grzybowskiego. 

W skali ogólnopolskiej na pewno największym wydarzeniem osiedlowym tamtej epoki był 
Ursynów. Jest to dzieło szeregu znakomitych architektów. Koordynatorem był początko-
wo Jacek Nowicki, a następnie, trwale – Marek Budzyński. W zespole zasłużyli się m.in. 
Ludwik Borawski - przedwcześnie zmarły niedługo po rozpoczęciu prac, Andrzej Szkop 
zainteresowany szczególnie przestrzeniami międzyblokowymi i publicznymi, koncepcją 
uliczek, wprowadzaniem pnącz, a także inni. Ursynów, już od pierwszych transz projek-
towych, posiada szereg walorów, Odróżniają go one, od monotonnych i zdehumanizowa-

                                                 
41 Park Bródnowski – Parkiem Rzeźby, w: Warszawskie Bródno, 2010, http://brodno.blox.pl/html/1310721 
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nych skalarnie oraz estetycznie, blokowisk. Zaistniało to, pomimo narzuconych „z góry”, 
w sytuacji państwa nakazowego - fatalnych uwarunkowań.  

 

 

Ryc. 35A, 35B. War-
szawa. Ursynów. Os. 
Pod Brzozami. Marek 
Budzyński i in., z arch. 
krajobrazu, 2005 –
2007. Fot. Marek 
Budzyński, 2011. 
 
Fig. 35A, 35B. War-
saw, Ursynów, Osiedle 
Pod Brzozami /The 
Estate Under Birch 
Trees/, Marek Budzyń-
ski et al., incl. landsca-
pe arch., 2005 – 2007. 
Photo: Marek Budzyń-
ski, 2011. 

 

 

Z punktu widzenia niniejszego artykułu, na specjalną wzmiankę zasługuje koncepcja 
wspomnianych, kameralnych „uliczek” usługowych, w zieleni. W kultowej prezentacji na 
łamach czasopisma Architektura prezentuje je wraz z rysunkami odręcznymi Andrzej 
Szkop; aczkolwiek koncepcja prawdopodobnie wyszła, jak większość innowacji ursynow-
skich, od M. Budzyńskiego. Piękna i ekologiczna koncepcja uliczek nie została zrealizo-
wana podczas budowy osiedli, wobec narastającego kryzysu państwa w latach 80-tych 
XX w. Jednak znalazła swoje pozytywne pokłosie w realizacji promenady przy ul. Wokal-
nej. W toku dziesięcioleci Ursynów otrzymał rejony nowszych generacji, poczynając od 
kościoła a następnie placu rynkowego i otoczenia kościoła.  
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Ryc. 36A, 36B. Warszawa. 
Ursynów. Os. Pod Brzo-
zami (Marek Budzyński i 
in., z arch. krajobrazu, 
2005 – 2007. Fot. Marek 
Budzyński, 2011. 
Fig. 36A, 36B. Warsaw, 
Ursynów, Pod Brzozami 
Estate, Marek Budzyński 
et al., incl. landscape 
arch., 2005 – 2007. Photo: 
Marek Budzyński, 2011. 

 

W pełni udane, wręcz kapitalne, na światowym poziomie, jest na Ursynowie najnowsze 
osiedle autorskie Pod Brzozami (Marek Budzyński i in. 2005–2007).42 (Ryc. 35A – 36B) 
Od czasu projektowania i realizacji Nowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, M. 
Budzyński konstruktywnie współpracuje z architektkami krajobrazu, co nie zmienia sytu-
acji jego dominacji artystycznej nad całością przedsięwzięć urbanistyczno – architekto-
nicznych. M. Budzyński jest w skali polskiej czołowym twórcą, który w ostatnich dekadach 
uzupełnił swoją rzeźbiarską architekturę w bogactwo architektury krajobrazu. Cechujące 
się one piękną, kameralną architekturą i przestrzeniami publicznymi.  

Na tle wszystkich chyba polskich osiedli, wyróżniają się one fantastycznie bujną zielenią, 
zarówno skomponowaną jako parki wspólnotowe między budynkami, jak też w formie 
wiszących ogrodów. Są one okazałymi grupami pnączy, wyrastających z donic i opadają-

                                                 
42 Budzyński Marek. 2011. Przekształcanie przestrzeni w miasto współżycia natury i kultury. Referat w ramach 
Ogólnopolskiej Konferencji Politechniki Śląskiej ULAR – Urban Landscape Architecture Renewal. Gliwice 01.12.  
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cych wzdłuż ścian. Jest to kolejny, wyraz – wspomnianego powyżej – silnego konse-
kwentnego zaangażowania M. Budzyńskiego w kreację architektonicznej zieleni. Jest ona 
zarówno naziemna, tworząca znaczny udział powierzchni biologicznie czynnych w osie-
dlu, jak też potraktowana innowacyjnie i artystycznie – związana integralnie z budowlami 
kubaturowymi 

Transformacja przyniosła ambiwalentne rezultaty w dziedzinie budowy osiedli. Są one w 
zasadzie wyłącznie prywatne, deweloperskie, aczkolwiek często lokalizowane na tere-
nach przewidywanych jeszcze w planach z okresu PRL dla blokowisk. Diametralnie po-
prawiła się jakość wykonawstwa oraz skala, zbliżona do akceptowalnej „skali człowieka”. 
Pod względem czynnika przyrodniczego: rzeźby terenu, wody, powierzchni biologicznie 
czynnych oraz różno-piętrowej zieleni – w większości przypadków wiele pozostaje do 
życzenia. Pokutuje polska tradycja osiedlowa z minionych dziesięcioleci, głosząca, że 
naprawdę ważne są tylko domy i samochody. Wśród osiedli z okresu transformacji cha-
rakterystyczne są: Gdańsk – Os. Hajduczek, Gdańsk – Os. Nowiec, Gdańsk – Os. Wzgó-
rze Focha, Gdynia – Os. Fort Forest, Reda – Os. Przy Młynie, Szczecin – Os. Magnolia 
Park, Tarnów – Os. Tarnów 3, Wejcherowo/Reda – Os. Fenikowskiego, Wesoła k/W-wy – 
O. Laguna, Wilanów – Os. Milion, Wrocław – Os. Mieszczańskie.43 
Nowe deweloperskie osiedla mają złożoną typologię, która wpływa na aspekty przyrodni-
cze. Można wśród nich wyróżnić: osiedla zamknięte i osiedla otwarte – wpisane w tkankę 
miejską bezpośrednio, np. jako kolejne kwartały miejskie. Są osiedla lokalizowane 
w śródmieściach, niejako plombowe, uzupełniające tkankę i wypełniające pustki zabudo-
wy. Dla kontrastu należy wskazać osiedla całkiem oderwane od układów urbanistycz-
nych, rzucone swobodnie w krajobraz otwarty i stanowiące w nim nowe wyspy zabudowy, 
otoczone przyrodą.  
Nowa generacja osiedli posiada też zróżnicowaną intensywność i gęstość zabudowy. 
Występują typologicznie – od wielokondygnacjowych, zawartych wielosekcyjnych mega 
struktur mieszkaniowo – usługowych, aż po zespoły luźno stojących, indywidualnych 
domków, na dużych działkach, o charakterze parkowym. Każdy z wymienionych i pozo-
stałych typów cechuje się odmiennym sposobem zintegrowania z czynnikami przyrodni-
czymi: glebą, rzeźbą terenu i skał, trawnikami, kwietnikami, krzewami, drzewami oraz 
wodami otwartymi – stojącymi i płynącymi. 
Na gruncie Krakowa klasykiem w dziedzinie inwestycji mieszkaniowych z epoki wczesnej 
transformacji jest Os. Żabiniec. Zostało wpisane w tereny dawniej peryferyjne, ale obec-
nie dobrze powiązane transportowo i faktycznie niedalekie od centrum miasta. (Ryc. 37A) 
W jego przypadku zachodzi charakterystyczna rozbieżność pomiędzy ocenami, charakte-
rystyczna także w odniesieniu do innych osiedli deweloperskich. Z jednej strony - osiedle 
krytykowane jest przez znawców zagadnień środowiskowych, ale z drugiej strony – cie-
szy się aprobatą grup („lobby”) inwestorskich. Lokalizacja wywołała kontrowersje i prote-
sty, m.in. Janusza Bogdanowskiego44 - ponieważ zajęła ważny dla miasta, rezerwowy 
obszar publicznej zieleni parkowej. Natomiast po ukończeniu w roku 1996, inwestycja 
została ogłoszona jako „Budowla Roku”.  

W warunkach krajobrazowej obserwacji osiedla, uwagę zwraca charakterystyczny kon-
trast pomiędzy jaskrawością świeżych barw tego „deweloperskiego” produktu nowej ge-
neracji, w porównaniu z szarzyzną otaczających blokowisk z okresu PRL. Drugą wyraźną 
różnicą – w przeciwieństwie do luźno rozrzuconych wolnostojących bloków reprezentują-
cych okres „socmodernizmu” z czasów PRL, jest w nowym osiedlu widoczne usiłowanie 
nawiązania do tradycji. (Ryc. 37B) Dotyczy to zarówno tradycji urbanistycznej – poprzez 
układy kwartałowe i uliczki, jak też do tradycji i architektonicznej, którą wyrażają gabaryty 
domów nawiązujące do kamienic, pochyłe dachy i detale. Nieprzyjemnie rzuca się w oczy 

                                                 
43 Por. Kosiński. 2011. Dz.cyt.  
44 Bogdanowski Janusz. 2002.  Zielone ruiny Krakowa. Aura. Zeszyt 5. Sigma. Warszawa, s. 16-18. Autor arty-
kułu zawdzięcza ważne uwagi związane z działalnością Janusza Bogdanowskiego (1929-2003) nt. krajobrazów 
osiedlowych, P. dr hab. Monice Bogdanowskiej. 
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brak zagospodarowania zielenią publiczną, oprócz banalnych trawników, pomimo ponad 
10 lat eksploatacji osiedla.  

Pod tym względem osiedle jest obsłużone nierówno, wręcz niesprawiedliwie. W szcze-
gólnie atrakcyjnym rejonie działki osiedlowej zlokalizowano dom uprzywilejowany, z pry-
watnymi tarasami, z przed-ogródkami, starannie zagospodarowanymi przez mieszkań-
ców i ogrodników, jako domeną osobistą. W bezpośredniej bliskości stoją standardowe 
budynki, bez komponowanej zieleni. Przestrzeń publiczna jest w ten sposób więc, igno-
rowana, jako „nie swoja”. Jest to zjawisko adekwatne z tym, które występowało w „soc-
modernistycznych, niczyich” blokowiskach w okresie PRL. Jak się okazuje, dorobkiewi-
czostwo niekoniecznie podnosi standardy kulturowe. (Ryc. 38A). 

Jedyna atrakcyjna zielona przestrzeń publiczna pozostaje de facto w domenie prywatnej. 
Na przedpolu ww. domu uprzywilejowanego, na skraju osiedla, zlokalizowano przyłącze 
gazu z wewnętrzną małą strefą ogrodzoną, wokół której zaaranżowano ogród – plac re-
kreacyjny dla mieszkańców przylegającego budynku. Główna magistrala przebiega od 
ulicy, pod tymże ogrodem – placem zabaw, zaś ponad nią przebiegają napowietrzne 
przewody wysokiego napięcia. Ten teren z racji wyłączenia spod zabudowy, wykorzysta-
no dla zieleni rekreacyjnej. (Ryc. 38B). 

 
Ryc. 37A, 37B. Kraków. Os. Żabiniec. Zespół Arche. Kazimierz Koterba i in. 1993-1996. Nagroda w konkursie 
„Budowla Roku”, 1996. 
Ryc. 37A. Widok od strony centrum miasta, w kierunku obwodnicy północnej. Zespół zlokalizowano na obszarze 
rezerwy zieleni miejskiej. Fot. Maryla Baścik, 2008 r.  
 
Fig. 37A, 37B. Kraków, Żabiniec Estate, Arche Team. Kazimierz Koterba et al., 1993 – 1996. An award in the 
“Structure of the Year” contest, 1996 
Fig. 37A. View from the city centre, towards the northern ring-road. The complex was located in the area of city 
greenery reserves. Photo: Maryla Baścik 2008.  
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Ryc. 37A, 37B. Kraków. Os. Żabiniec. Zespół Arche. Kazimierz Koterba i in. 1993-1996. Nagroda w konkursie 
„Budowla Roku”, 1996. 
Ryc. 37B. W przeciwieństwie do luźno rozrzuconych wolnostojących bloków z okresu „socmodernizmu” za 
czasów PRL – w nowym osiedlu widoczne jest usiłowanie nawiązania do tradycji. Fot. Mariola Heinrich, 2010 r. 
Fig. 37A, 37B. Kraków, Żabiniec Estate, Arche Team. Kazimierz Koterba et al., 1993 – 1996. An award in the 
“Structure of the Year” contest, 1996.  
Fig. 37B. Unlike the loosely scattered free-standing blocks from the “soc-modernist” period of the communist 
era, the new estate makes attempts to create a link with tradition. Photo: Mariola Heinrich, 2010. 
 

Ryc. 38A, 38B. Kraków. Os. Żabiniec. (Zespół Arche. Kazimierz Koterba i in. 1993-1996. Fot. Mariola Heinrich, 
2010 r.  Ryc. 38A. Na pierwszym planie uprzywilejowany dom, z prywatnymi tarasami oraz przed-ogródkami, 
starannie zagospodarowanymi przez mieszkańców jako domena osobista. Z lewej strony na skraju ilustracji, 
standardowe budynki, bez komponowanej zieleni. Przestrzeń publiczna jest ignorowana, jako „nie swoja”, iden-
tycznie jak w „soc- modernistycznych” blokowiskach PRL. Dorobkiewiczostwo mieszkańców niekoniecznie 
podnosi ich standardy kulturowe, co jest adekwatne do standardów „ich” przestrzeni.  Ryc. 38B. Detal ukazujący 
przedpole w.w. uprzywilejowanego domu, na skraju osiedla. W tym miejscu zlokalizowano przyłącze gazu -
wewnętrzna mała strefa ogrodzona. Wokół niego zaaranżowano ogród – plac rekreacyjny dla mieszkańców, 
przylegającego budynku. Główna magistrala przebiega od ulicy, pod ww. ogrodem – placem zabaw. Nad nią 
przebiegają napowietrzne przewody wysokiego napięcia. Ten teren z racji obowiązkowego wyłączenia spod 
zabudowy, wykorzystano dla zieleni rekreacyjnej.  
Fig. 38A, 38B. Kraków, Żabiniec Żabiniec Estate, Arche Team. Kazimierz Koterba et al., 1993 – 1996. Photo: 
Mariola Heinrich, 2010.  Fig. 38A. In the foreground the privileged house, with private terraces and fore-gardens, 
carefully developed by residents as their private domains. On the left side of the picture, standard buildings 
without any organized greenery. The public space is thus ignored as “not owned,” in the same way as it used to 
be in the communist era “soc-modernist” estates. The nouveau rich inhabitants does not necessarily raise their 
cultural standards, which is adequate to the standards of “their” space.   Fig. 38B. Detail showing the fore-
ground of the above-mentioned privileged house, on the edge of the estate. There is a gas connection terminal - 
a little interior fenced-out area. A garden has been arranged around it as a recreation area for the inhabitants of 
the adjoining building. The main supply line runs from the street under this garden – playground. There are 
overhead high-voltage lines running above it. Since excluding this area from development was obligatory, it has 
been used for recreational greenery.  
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Ryc. 39A, 39B. Kraków. Wola Justowska. Małe deweloperskie osiedle zamknięte, przy ul. Królowej Jadwigi, nad 
rzeką Rudawą, która przepływa dalej, za widocznymi domami).. Fot. autor, 2010 r.  
Ryc. 39A. Rachityczność zieleni. Betonowy/ceramiczny parking eliminuje powierzchnię biologicznie czynną.  
Fig. 39A, 39B. Kraków, Wola Justowska. A small enclosed developer-built estate in Królowej Jadwigi street, on 
the Rudawa river, which flows further in the background, behind the visible houses. Photo: the author, 2010.               
Fig. 39A. Weak vegetation. Concrete/ceramic car park eliminates biologically active surface.            
 

Ryc. 39A, 39B. Kraków. Wola Justowska. Małe deweloperskie osiedle zamknięte, przy ul. Królowej Jadwigi, nad 
rzeką Rudawą, która przepływa dalej, za widocznymi domami).. Fot. autor, 2010 r.   
Ryc. 39B. Osiedle zostało „wcięte” narożnikowo w obszar zielony, dzięki czemu korzysta od dwóch stron z 
publicznego zespołu zadrzewień. 
Fig. 39A, 39B. Kraków, Wola Justowska. A small enclosed developer-built estate in Królowej Jadwigi street, on 
the Rudawa river, which flows further in the background, behind the visible houses. Photo: the author, 2010.               
Fig. 39B. The estate “cuts” with one corner into a green area, thanks to which it enjoys the public tree stand 
area from two sides. 
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Najbardziej ekskluzywnym rejonem rezydencjonalnym Krakowa jest Wola Justowska, 
położona w zachodniej części miasta, odległej od centrum na dystans ok. 3 km. Na tym 
obszarze najnowszą inwestycją, jest małe deweloperskie osiedle zamknięte, przy ul. Kró-
lowej Jadwigi, nad rzeką Rudawą – dopływem Wisły. (Ryc. 39A) Rozwiązania i sytuacja 
w dziedzinie zieleni oraz w kategoriach powierceni biologicznie czynnych jest poniżej 
przeciętnej wśród tej kategorii osiedli. Deweloperzy bowiem, a także projektanci bowiem 
oraz użytkownicy wyrażają brak zainteresowania zielenią.  

Dotyczy to nawet od frontowej, dojściowej i dojazdowej strony ulicy, od południa, z wido-
kiem na wzgórze Sowiniec z Zoo i z Kopcem Piłsudskiego. To desinteressement drze-
wami, pomimo kilku lat eksploatacji występuje nadal, również ze strony mieszkańców. 
Zdumiewającym argumentem w tej mierze jest stwierdzenie: „Nie chcemy drzew, żeby 
domy były lepiej widoczne”. Jako dodatkowe uzasadnienie braku potrzeb w tej dziedzinie, 
użytkownicy osiedla podają, że korzystają z pobliskiego parku (zabytkowy P. Decjusza 
k/renesansowej Willi Decjusza) oraz wykorzystują dla rekreacji publiczny zagajnik nad 
rzeką Rudawą, po zaplecznej - ogrodowej stronie działek (Ryc. 39B) 

Inny przykład godny uwagi w poruszanej tutaj dziedzinie, ma miejsce w tej samej dzielni-
cy, w jej najbardziej prestiżowym punkcie, obok wspomnianego arcy zabytku - renesan-
sowej Willi Decjusza. Na stoku oferującym wspaniały widok na Kraków i okolice, wpisany 
został w drobnoziarnistą zabudowę willową, oryginalny, deweloperski apartamentowiec, 
o tarasowej strukturze.45 (Ryc. 40A, 40B) Autorami są wybitni krakowscy architekci śred-
niego pokolenia, laureaci prestiżowych konkursów: Jacek Lewicki oraz Kazimierz Łatak. 
Teren, oprócz walorów panoramicznych i kapitalnej scenerii pod względem możliwości 
wpisania budynku (nieco podobnie jak w odniesieniu do Domu nad Wodospadem autor-
stwa F.L. Wrighta) – ma również znakomite walory insolacyjne, gdyż posiada strome 
nachylenie wschodnio-południowe. 

  
Ryc. 40A, 40B. Kraków. Wola Justowska. Ul. 28 Lipca / ul. Leśna, k/Willi Decjusza, trasa na wzgórze Sowiniec z 
Zoo i z Kopcem Piłsudskiego. Autorzy Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak. Oryginalny, wyrafinowany deweloperski 
apartamentowiec, „wmontowany” w drobnoskalową okolicę willową. Szata zielona – wysokie drzewa i pnącza 
radykalnie łagodzą agresywność bryły architektonicznej w pejzażu.   Fot. autor, 2010 r. 
Fig. 40A, 40B. Kraków, Wola Justowska. 28 Lipca street / Leśna street nearby the Decius Villa, a route up the 
Sowiniec hill with the Zoo and the Piłsudski Mould. Authors: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak. An original, sophis-
ticated developer apartment house, “installed” into the small-scale villa development area. The green cover –
tall trees and climbers radically mitigate the aggressive expression of architectural shape in the landscape. 
Photo: the author, 2010. 

Ekspresyjna, silnie wspornikowo wywieszona nad teren, elegancka i ekstrawagancka 
bryła, silnie kontrastuje z otoczeniem. W toku ubiegania się inwestora o zgodę na reali-
zację tego projektu, miała miejsce gorąca dyskusja, szczególnie wnikliwa i kompetentna 
na Gruncie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Środowisko konserwator-
skie wywodzące się głównie spośród historyków sztuki, uważało ten obiekt w tym miejscu 
i w tym rejonie za skandal, wobec obowiązującej i zwyczajowo panującej tutaj ochrony 
przyrodniczej i kulturowej. Natomiast środowisko architektów zorientowanych na kreowa-
                                                 
45 Odnośnie ambiwalencji innowacyjnego projektowania w krajobrazie Woli Justowskiej – z jednej strony zagro-
żenia wartości, a z drugiej strony ich wzbogacenia – autor artykułu zawdzięcza wartościowe, przeciwstawne 
uwagi mgr. arch. Mikołajowi Korneckiemu i mgr. arch. Stanisławowi Deńce.  
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nie kontrastowe, kontrargumentowało, twierdząc, że obiekt został uformowany w owej 
charakterystycznej, tarasowej strukturze, która optycznie łagodzi dużą kubaturę.  

W sumie przekonująco dowodzono, że wyrafinowana forma została wypracowana, wła-
śnie ze względów na szacunek wobec wymogów ochrony środowiska. Również podkre-
ślano przyszłą pozytywną rolę tonującą dzięki projektowanym na budowli pnączom, 
wreszcie zwracano uwagę na jej przesłonięcie wysokimi drzewami rosnącymi, w sąsiedz-
twie Te ostatnie argumenty przeważyły i obiekt został zrealizowany. Aliści, na przełomie 
2011 i 2012 roku, usunięcie wspomnianych, maskujących i upiększających drzew – spo-
wodowało katastrofę estetyczną. (Ryc. 41A) Całe przedsięwzięcie, które było w założe-
niu, mimo kontrowersyjności – pro krajobrazowe, w efekcie naruszenia przyjazności śro-
dowiska, stało się anty krajobrazowym.  

Na baczną uwagę zasługuje też kwestia inwestycji przy ul. Karłowicza (aut. Marian Miko-
łajski, Maciej Kabuz i in.). (Ryc. 41B) Zwłaszcza ciekawy i pouczający jest spór, który 
przetoczył się wokół niej. Konflikt był bardziej emocjonujący projekt, sam w sobie po-
prawny i w dobrej skali, ale w kontekście miejsca – bulwersujący. Owa inwestycja – tzw. 
„uzupełniająca” – została zbudowana na łące pośrodku pięknego, międzywojennego 
kwartału – nieopodal wspominanej na początku tego artykule wielokrotnie – ul. Chopina 
i Parku Krakowskiego. Jej koncepcja wywołała dramatyczne rozbieżności opinii pomiędzy 
„zasiedziałymi” mieszkańcami eleganckiej krakowskiej dzielnicy w stylu miasta – ogrodu i 
przyrodnikami z jednej strony, a deweloperami z drugiej, Konflikt nastąpił przede wszyst-
kim w odniesieniu do zieleni, aczkolwiek objął całość inwestycji.  Stał się rudymentarnym 
konwersatorium i ostrym dialogiem nt. sposobu zagęszczania tkanki śródmiejskiej, wy-
znaczonej w okresie przed- modernistycznym wg idei miasta – ogrodu. 

Ryc. 41A, Kraków. Wola Justowska. Ul. 28 Lipca / ul. Leśna, k/Willi Decjusza, trasa na wzgórze Sowiniec z Zoo 
i z Kopcem Piłsudskiego. Drastyczne zmiany w krajobrazowym wystroju obiektu, zamieszczonego na dwóch 
poprzednich ilustracjach. Usunięcie drzew spowodowało katastrofę wizualną, odsłaniając przeskalowanie kon-
tekstualne i nad - ekspresję kubatur wobec zabytkowego, regionalnego otoczenia. Fot. Mariola Heinrich, 2012. 
Fig. 41A. Kraków, Wola Justowska. 28 Lipca street / Leśna street nearby the Decius Villa, a route up the 
Sowiniec hill with the Zoo and the Piłsudski Mould. Drastic changes in the landscape arrangement of the struc-
ture displayed on the previous two photos. Removal of the trees has brought about a visual disaster, revealing 
contextual over-scaling and hyper-expressiveness of the cubature when confronted with its historic-value, 
regional surroundings. Photo: Mariola Heinrich, 2012. 
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Ryc. 41B. Kraków. Ul. Karłowicza. Nowe apartamentowce wbudowane we wnętrze zespołu międzywojennego 
k/ ul. Chopina i Parku Krakowskiego, 2008. Fot. autor, 2010. 
Fig. 41B. Kraków, Karłowicza street. New apartment blocks incorporated into an inter-bellum complex interior 
near Chopina street and Krakowski Park, 2008. Photo: the author, 2010. 

Zespół dwóch apartamentowców został wstawiony w środek kwartału składającego się 
z pięknej zabudowy międzywojennej oraz pierzejowej zabudowy przy ul. Czarnowiejskiej, 
wiążącej tereny uczelniane AGH i sportowe. Inwestycja od początku procesu projektowa-
nia, a potem w czasie trwania budowy była przedmiotem protestów mieszkańców, nawet 
z udziałem policji.46 Realizacja była wstrzymywana przez postępowanie administracyjne. 
Merytoryczne zaskarżenia dotyczyły zajęcia pięknego wnętrza zielonego o charakterze 
parkowym, składającego się z łąki oraz zadrzewień, w tym szpalerów pięknych wysokich 
topól. Istniejące założenie urbanistyczne było znakomitym stylowo kwartałem z lat 30. XX 
w., o renomowanym „adresie” (Ryc. 27 b). 

Po negocjacjach i korektach projektu inwestycja została zrealizowana. Kompromis pole-
gał na uratowaniu części dawnego wnętrza parkowego z (widocznymi) topolami. Reszta 
łąki została szczelnie zabudowana. Dawne gościnne wejście do zielonego wnętrza kwar-
tału, zostało jak na ironię i z pogardą dla genius loci, zablokowane ogromną, wulgarną, 
uchylną bramą garażową – „wymiotującą samochodami” (opinia sąsiadów). Kolejną ironią 
dla sąsiadów jest „obsypanie nagrodami” tej inwestycji, oczywiście w sferach bizneso-
wych a nie kulturowych. Realizacja otrzymała III Nagrodę w konkursie Budowa Roku 
2008. Konkurs organizowany jest przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.47 Przykład ten jest szczególnie dojmującym 
znakiem epoki oraz symbolem kraju, w którym powierzchnia biologicznie czynna i ład 
przestrzenny przegrywają z etosem dorobkiewiczowskim. 

Na stosowne zakończenie materiałowych analiz i wstępnych ocen, przykładami zasługu-
jącymi na wnikliwą analizę i wyważoną ocenę zasługują dwa słynne osiedla warszawskie, 
                                                 
46 Na ten temat przetoczyła się dysputa medialna, np. na łamach Gazety Wyborczej – Gazeta w Krakowie.  
47 Wybrano najlepsze budowle 2008.                                               
http://tuznajdziesz.pl/nieruchomosci/aktualnosci/wybrano-najlepsze-budowle-2008,353/ 
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projekty zespołu APA48 Kuryłowicz49 & Associates: Eko-Park50 (Ryc. 42A) i Marina Moko-
tów.51 (Ryc. 42B) W aspekcie interesującym dla niniejszego opracowania – czynniki po-
wierzchni ekologicznie czynnych i zieleni, obydwa przedsięwzięcia plasują się na wyso-
kiej pozycji. Wręcz wyznaczają wzorce dobrego postępowania w zakresie architektury 
krajobrazu. Dotyczy to harmonijnej i wyważonej parytetowo współpracy autorskiej archi-
tektów z projektantkami architektury krajobrazu, co odzwierciedla się w pokaźnym udziale 
aspektów krajobrazowych w całościowym wizerunku osiedli. Wysoka, jakość przedsię-
wzięcia przyrodniczego, jest miarą rozwijających się na polskim gruncie ambitnie zakre-
ślonego pułapu potrzeb użytkowników w dziedzinie powierzchni biologicznie czynnych 
oraz innych walorów osiedli związanych z szatą zieloną. Mimo ponad przeciętnych stan-
dardów, przykłady niniejsze można uznać za wzorce prawidłowego działania także dla 
bardziej powszechnych przedsięwzięć.    

 
Ryc. 42A, 42B. Warszawa. Mokotów. Wybitne, nowe osiedla Eko-Park oraz Marina, o wysokich standardach z 
dziedzinie tworzywa naturalnego i szaty zielonej, autorstwa zespołu APA Kuryłowicz & Associates, z udziałem 
architektek krajobrazu.  
Ryc. 42A. Os. Eko-Park, od 2000. Fot. Agnieszka Duc. Źródło: Zieleń w wielkim mieście.   
Ryc. 42B. Os. Marina, od 2003. fot. Paweł Grodzicki. Źródło: http://www.apaka.com.pl/#/timeline 
Fig. 42A, 42B. Warsaw, Mokotów. Outstanding new Eko-Park and Marina estates of high standards in the field 
of natural material and green cover, authored by APA Kuryłowicz & Associates team, with the participation of 
landscape architects.                                                                                                                                                
Fig. 42A. Eko-Park Estate, since 2000. Photo: Agnieszka Duc. Source: Zieleń w wielkim mieście.                           
Fig. 42B. Marina Estate, since 2003. Photo: Paweł Grodzicki. Source: http://www.apaka.com.pl/#/timeline 
 
 
PODSUMOWANIE, KONKLUZJE, REFLEKSJE, PERSPEKTYWY 
– W KIERUNKU URBANISTYKI KRAJOBRAZU 
 
Ostatnie stulecie budownictwa osiedlowego, będącego wykwitem pięknego, humani-
stycznego Ruchu Nowoczesnego, rozwiniętego po pierwszej wojnie światowej, cechowa-
ło się i cechuje znacznym bogactwem nurtów, różnorodnością rozwiązań i ambiwalencją 
idei. Niebagatelną w tym rolę, odgrywa czynnik przyrodniczy, głownie powierzchnie bio-
nicznie czynne i zieleń, oraz ewentualnie inne naturalne tworzywo będące składnikiem 
kształtowania przestrzeni osiedlowej.  

• Od ponad 90 lat, osiedla międzywojenne, zarówno tradycjonalistyczne kreowane w 
nurcie miast-ogrodów i w nurcie „dworkowym”, jak też modernistyczne, osiągnęły znacz-
ne wyżyny humanizmu i wartości przyrodniczych. Umiłowanie przyrody w osiedlach było 
cechą zarówno projektantów nostalgicznych, jak też awangardowych. 

                                                 
48 http://www.apaka.com.pl/#/timeline 
49 Liczne i szczegółowe, autorskie informacje odnośnie kreowania i funkcjonowania obydwu ww. osiedli, za-
wdzięcza autor życzliwym osobistym kontaktom z prof. Ewą Kuryłowicz i z prof. Stefanem Kuryłowiczem (1949-
2011). 
50 Zieleń w wielkim mieście – polska architektura. 2010.   
http://bryla.gazetadom.pl/bryla/51,85301,7818287.html?i=7 
51 Marina Mokotów - osiedle strzeżone. 2005. 
http://www.architektura.info/index/architektura_polska/marina_mokotow 
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• W okresie powojennym odbudowa i rozbudowa miast spowodowała zwyrodnienie 
modernizmu. W socrealizmie lat 50. XX w. (podobnie jak przelotnie we wczesnym post-
modernizmie52) próbowano kopiować miasta przedmodernistyczne. Pomimo rażącego 
anachronizmu, ten rewizjonizm / rewiwalizm, dawał często dobre rezultaty: i humani-
styczne, i przyrodnicze. 

• Od lat 60 XX. wieku, wskutek protestów na Zachodzie przeciw nieludzkim inwestycjom, 
będących skutkiem degeneracji Ruchu Nowoczesnego, rozwija się m.in. sztuka kształto-
wania osiedli kolejnych generacji. Istotna jest w nich skala ludzka oraz walory przyrodni-
cze. 

• W Polsce idea postmodernistyczna przejawiła się dopiero na fali przemian w latach 1980-
1981, a krytyka blokowisk nadal była traktowana jako dysydencka. Silniejsze protesty 
przeciw symbolicznej wielkiej płycie były karane. 

• Transformacja, od 1989 roku zniosła minione zasady budowania, ale za to przyniosła 
woluntaryzm, odzwierciedlający się dramatycznym oszpecaniem krajobrazu, w tym fatal-
nym stanem szaty zielonej.53  

• Aktualnie w dziedzinie kształtowania osiedli, głównie kontynuuje się idiom modernistycz-
ny, ale w poprawionym wydaniu. Można to umownie określić, jako trzecie wcielenie Ru-
chu Nowoczesnego (po przedwojennym i powojennym). Współcześni twórcy, z zasady 
kontynuują dobre cechy nowoczesności, a starają się unikać minionych wad. Przeto 
można stwierdzić swoistą syntezę, lub wręcz eklektyczne wiązanie cech nowoczesnych 
i tradycyjnych.  

• Zarówno przy sanacji blokowisk – w celu łagodzenia opresyjnego oddziaływania bloków, 
jak też w nowych osiedlach, przemożna jest troska o przestrzenie śródblokowe. Składają 
się tutaj rozmaite czynniki, poczynając os studiów zagadnień humanistycznych aż po 
inżynierię architektoniczną.54 Temu zagadnieniu szczególnie wiele uwagi poświęcono w 
niniejszym artykule.  

• Powierzchnie biologicznie czynne55 odgrywają w przestrzeniach międzyblokowych 
i ogólnie w osiedlach istotną rolę. Stanowią zdrowe i przyjazne człowiekowi podłoże - 
glebę podatną na nasadzenia szaty roślinnej, sprzyjają należytej cyrkulacji powietrza i są 
pomocne w regulacji ciepłoty, mikroklimatu i mezoklimatu.  

• Powierzchnie te warunkują również naturalną i artystyczną rzeźbę terenu (earth work, 
land art), Należą do tej kategorii podłoża także skały, powierzchnie żwirowe i piaskowe, 
wody otwarte w formie zbiorników, cieków, wodospadów, fontann, sadzawek, basenów – 
o cechach naturalnych i artystycznych, itp.  

• Na przyjaznym roślinności biologicznym podłożu, w prawidłowo kształtowanym osiedlu, 
projektowana jest zieleń o różnych „piętrach” i zróżnicowanych gatunkach. Występuje 
w znacznym bogactwie wyrazowym, na które składają się: drzewa, krzewy swobodne 
i żywopłoty, labirynty, kaligrafie, pnącza, pionowe ogrody, klomby, kwiaty, kwietniki i traw-
niki. 

• Zwiększenie walorów przyrodniczych jest w osiedlach ważnym czynnikiem sanacji 
(uzdrowienia), gentryfikacji (uszlachetnienia), reurbanizacji (przywracania miejskiego 
charakteru i skali ludzkiej) oraz renaturyzacji (wprowadzania czynnika przyrodniczego 
w miejscach biologicznie zdegradowanych). 

• Zieleń w osiedlach spełnia zadania użyteczności i piękna – Witruwiańskie utilitas oraz 
venustas – poczynając od jakości powietrza (sterowanie przewiewnością: dysze i blokady 
przepływu), dotlenienia, nasłonecznienia dzięki czystości powietrza, aż po estetykę pły-
nącą z przyrody, zdrowo kontrastującej z budowlami.  

• Tworzywa przyrodnicze dopomagają projektantom w pozytywnych przekształceniach i w 
nowych kreacjach przestrzeni osiedlowych, wpływając na przeróżne aspekty. Można 

                                                 
52 Kosiński Wojciech. 1984. Nowa urbanistyka – miejskość, ciągłość, wielość. W: Jakie miasto. Architektura. 
Zeszyt 4 (420). Arkady. Warszawa, s.35-39. 
53 Sarzyński Piotr. 2012. Wrzask przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko.  Polityka Spółdzielnia Pracy. 
Warszawa, 176 ss. 
54 Gehl. Dz.cyt. 
55 Szulczewska. Dz.cyt. 
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wśród nich wskazać przykładowo: 1/powiązanie z otoczeniem we wspólny kontekst prze-
strzenny, 2/kreowanie porządkującej siatki urbanistycznej, 3/wypełnianie pustych prze-
strzeni, 4/ „parkitektura” (od słów – architektura i park) follies (fr. określenie ogrodowych 
pawilonów „przyjemnościowych”, altan, dosłownie „małe szaleństwo”), 5/ maskowanie 
wad przestrzennych np. przez pnącza, 6/ osłony przeciw- wiatrowe, 7/ tworzenie miejsc 
wspólnotowych, kręgów itp., 8/kreowanie specyficznej architektury z czynnikiem przyrody 
np. zielone stropodachy, ściany nawierzchnie utwardzone/zielone, 9/wspomaganie kre-
owania miejsc rekreacyjno-sportowych, 10/tworzenie enklaw intymności – zielonych ga-
binetów, labiryntów, etc. 

• W dziedzinie lokalizacji inwestycji osiedlowych w Polsce, wobec usankcjonowanego 
prawem braku planów miejscowych, zachodzi wielkie zagrożenie dla obszarów natury. 
Pojawia się więc w tej materii potrzeba uwzględniania narzędzi z kategorii ochrony przy-
rody. Plagą nowych deweloperskich osiedli bywa bowiem wkraczanie na tereny chronio-
ne. Dotyczy to zasobów, które winne pozostać dobrem wspólnym, takich jak np. obrzeże 
Pola Mokotowskiego w Warszawie, obrzeże Ojcowskiego Parku Narodowego w Krako-
wie.56 

• W dobie tzw. ponowoczesności (de facto jest to raczej hiper-nowoczesność), w znacz-
nym stopniu pojawia się w osiedlach zapotrzebowanie na różnorodne instalacje i urzą-
dzenia stwarzające warunki do zabawy, gier i czynnego wypoczynku, a także na obiekty 
artystyczne przeróżnego rodzaju dla wspomagania przeżyć estetycznych i kontemplacji. 
Ponowoczesność stwarza więc we wnętrzach osiedlowych większe niż kiedykolwiek za-
potrzebowanie na ekologię, estetykę i ludyczność. 

• Sztuka ogrodowa od wieków służyła między innymi zabawie. W 2006 roku 15-ty Między-
narodowy Festiwal Ogrodów (15e Festival International des Jardins) – organizowany 
w otoczeniu zamku Chaumont nad Loarą przez prestiżowe Międzynarodowe Konserwa-
torium Parków, Ogrodów i Krajobrazów (Conservatoire International des Parcs et Jardins 
et du Paysage) (Chaumont-sur-Loire)57 – odbywał się pod hasłem Bawić się w ogrodzie, 
fr. Jouer au Jardin.58  

• Wspaniałe, pełne fantazji, innowacyjne powiązanie czynników przyrodniczych z ludyczną 
kulturą czasu wolnego ukazuje, jak ważne i potrzebne jest obecnie dostarczenie miesz-
kańcom starych i nowych osiedli – dobrej przestrzeni przyrodniczej, jako domeny spo-
łecznej, na miarę wyzwań i możliwości XXI wieku.  

• Pierwsza Nagroda w festiwalowym konkursie59 (Ryc. 43A), prezentuje niezwykły pomysł 
wielkich, bezpiecznych, wielobarwnych piłek, możliwych do podłużnego przetaczania i do 
poprzecznego przepychania, na systemie metalowych szyn. Autorami są: architekt krajo-
brazu Patrick Giraud i artysta rzeźbiarz Gillaume R. Cignal). Drugą Nagrodą60 (Ryc. 43B) 
jest systemowy zestaw różnych urządzeń do „umeblowania” ogrodu, wykonany z suro-
wego drewna, m.in. platforma widokowa Autorzy to: architekt krajobrazu Pierre Luu i pro-
jektant ogrodów Christian Qui. 

                                                 
56 Kosiński Wojciech. 2010.Granice ingerencji urbanistyczno-architektonicznej na obszarach chronionych. 
W: Prądnik – prace i materiały Muzeum im. Władysława Szafera. Tom 20. Muzeum im. Władysława Szafera. 
Ojców, s. 21-62. 
Wersja internetowa: www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/131.pdf 
57 Festiwale odbywają się corocznie od 1992 roku. Por: Pigeat Jean-Paul. 2002. Les jardins du futur 1992-2002. 
Archipel Studio. Ivry-sur-Seine, 194 ss. 
58 Paye–Mossinac Louise. 2006, Jouer au jardin. 15e Festival International des Jardins. Wyd. Conservatoire 
International des Parcs et Jardins et du Paysage. Chaumont-sur-Loire, 76 s. 
59 vide: Kosiński Wojciech. 2009. Twórczość architektoniczna – jako niezwykłość. Przestrzeń i Forma. Numer 
12. SFERA – Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addatywnego. Szczecin, s.47.  
60 Pierwsza Nagroda w tym festiwalowym konkursie (autorzy: architekt krajobrazu Patrick Giraud i artysta rzeź-
biarz Gillaume R. Cignal) – vide: Kosiński Wojciech. 2009. Twórczość architektoniczna – jako niezwykłość., 
Przestrzeń i Forma. Numer 12. SFERA – Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addatywnego. Szczecin, 
s.47.  
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Ryc.43A. 43B. Chaumont-sur-Loire. 15-ty Międzynarodowy Festiwal Ogrodów: Bawić się w ogrodzie ( Le 15e 
Festival International des Jardins, «Jouer au jardin»). 2006. Fot. autor, 2006. 
Ryc. 43A. 1 Nagroda. Hedonizm i ludyczność uznane jako istotny czynnik życia codziennego w dobie współcze-
snej. Autorzy: architekt krajobrazu Patrick Giraud i artysta rzeźbiarz Gillaume R. Cignal.  
 

Fig. 43A, 43B. Chaumont-sur-Loire. The 15th International Festival of Gardens: Playing in the Garden (Le 15e 
Festival International des Jardins, << Jouer au Jardin>>), 2006. Photo: the author, 2006.       
Fig. 43A. The first prize. Hedonism and fun considered an important component of daily life in the modern era. 
Authors: landscape architect Patrick Giraud and sculptor Gillaume R. Cignal).                 
 

 
Ryc.43A. 43B. Chaumont-sur-Loire. 15-ty Międzynarodowy Festiwal Ogrodów: Bawić się w ogrodzie ( Le 15e 
Festival International des Jardins, «Jouer au jardin»). 2006. Fot. autor, 2006. 
Ryc. 43B. 2 Nagroda. Punkt widokowy z przeznaczeniem do wnętrz osiedlowych. Wspinające się dziecko może 
stanowić pozytywny symbol dla omawianej tutaj dziedziny. Autorzy: architekt krajobrazu Pierre Luu, projektant 
ogrodów Christian Qui.  
 

Fig. 43A, 43B. Chaumont-sur-Loire. The 15th International Festival of Gardens: Playing in the Garden (Le 15e 
Festival International des Jardins, << Jouer au Jardin>>), 2006. Photo: the author, 2006 
Fig. 43B. The second prize. An observation point designed for housing estate interiors. A climbing child may be 
a positive symbol of the problem area discussed here. Authors: landscape architect Pierre Luu and garden 
designer Christian Qui. 
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• Wspomniane obiekty ogrodowe kojarzą się pojęciowo z rozkwitającym w ostatnich latach 
nurtem określanym jako „Krajobraz Urbanistyczny” (Urban Landscape)61 oraz „Architektu-
ra krajobrazu miejskiego” (Urban Landscape Architecture)

62. Jest to odpowiednik wło-
skiego pojęcia Umeblowanie miasta (Arredo urbano). Rozciąga się tematycznie: – od 
obiektów o skali architektonicznej, podlegających prawu budowlanemu, np. ogrodowych 
tuneli, mostków, tarasów, – do przedmiotów o skali człowieka, z zakresu wzornictwa 
i rzeźby, a coraz częściej – instalacji. Z tej rodziny pojęć i rodzajów twórczości należy 
wspomnieć także „Krajobraz radykalny” (Radical Landscape), odnoszący się w dużej 
mierze do krajobrazu miejskiego i osiedlowego, a współfirmowany jest przez czołową 
światową twórczynię architektury krajobrazu, Kathryn Gustafson.63 Ważne jest w tych 
przypadkach nawiązywanie do pojęcia „krajobraz” w skali urbanistycznej, co kojarzy się 
z pojęciem „Krajobraz miasta” (Townscape, Gordon Cullen, 1961),64 a także z amerykań-
skim pojęciem „Krajobraz wielkomiejski” (Cityscape, por. Kevin Lynch Image of The City, 
1960, pol. 2011).65 Pamiętajmy, że zarówno Cullenowski „Krajobraz miasta”, jak też nie-
mal rówieśny Lynchowski „Obraz (dużego) miasta” zaistniały jako profetyczny i pionierski 
nurt odnowy „ciężkiej modernistycznej urbanistyki” (Heavy Modern Urbanism) w kierunku 
humanizmu i ekologii.    

• Zagadnienie czynników przyrodniczych – „zielonych”, w projektowaniu urbanistycznym 
nabiera od schyłku XX wieku, a zwłaszcza od milenijnego przełomu – coraz większego 
wymiaru. Nie jest to prosta kontynuacja tradycyjnej, prawidłowej urbanistyki, w której 
zieleń zawsze pełniła stosowną rolę, np. u T. Tołwińskiego, od którego zaczyna się ni-
niejszy artykuł. Od okresu milenijnego „zielona urbanistyka” staje się czynnikiem szcze-
gólnej troski. Staje się tożsama z uzdrawianiem chorych miast po okresie niezdrowego 
modernizmu. Wyraża tzw. rozwój trwały miast, zrównoważony (Sustainable Deve-
lopment). Hasło „Projektowanie urbanistyczne – zielone wymiary”,66 posłużyło jako tytuł 
fundamentalnej książki Cliffa Moughtina, profesora Uniwersytetu w Nottingham, 6-krotnie 
wydawanej, w dwóch odmiennych wersjach, rozdzielonych 10-letnim okresem doświad-
czeń i przemyśleń.67 Książka jest jednocześnie dysertacją i podręcznikiem, traktuje nt. 
urbanistyki historycznej i współczesnej. Można ją uznać za cenną, współczesną kontynu-
ację brytyjskiej niemodernistycznej myśli urbanistycznej, zaszczepionej przez Gordona 
Cullena. 

• Szkoła ta wywiera wpływ po drugiej stronie Atlantyku. Europejska (brytyjska) idea 
„zielonej urbanistyki i zielonego miasta” – nowoczesnego, ale niemodernistycznego, jest 
w USA kanwą dla rozważań i propozycji dla współczesnej sztuki projektowania i budowy 
miast. Wyraża to w swojej milenijnej, monumentalnej rozprawie Timothy Beatley, profesor 
urbanistyki w Uniwersytecie Wirginia.68 Ideę ekologicznego miasta promuje od 40 lat 
Richard Register, pochodzący z Zachodniego Wybrzeża USA. Jest z wykształcenia arty-
stą, a faktycznie działaczem na niwie aktywności pozarządowej i niekomercyjnej, w skali 
globalnej. Prowadzi od kilkunastu lat, skuteczną fundację Budowniczowie miasta ekolo-
gicznego (Ecocity Builders). Jest autorem kilku ważnych książek o światowym zasięgu.69 
Występuje na najważniejszych światowych konferencjach ekologicznych. W dziedzinie 

                                                 
61 Losantos Àgata et al. 2007. Urban Landscape. New Tendencies, New Resources, New Solutions. Loft Publi-
cations. Barcelona, 260 ss. Pol. Losantos Àgata i in. 2008. Krajobraz miejski. Nowe trendy. Nowe inspiracje. 
Nowerozwiązania. Red. Prodowska Monika. Tmc.Warszawa, 256 ss. 
62 Urban Landscape Architecture. 2006. Ed. Vranckx Bridget. Loft Publications. Barcelona, 192 ss.   
63 Amidon Jane. 2001. Radical Landscapes. Reinventing Outdoor Space. Wprowadzenie - Kathryn Gustafson. 
Thames & Hudson. London, 192 ss. 
64 Cullen Gordon. 1961. The Concise Townscape. The Architectural Press. London, 200 ss. 
65 Lynch Kevin. 1960. The Image of The City. The M.I.T. Press. Cambridge, Mass. 194 ss. Pol. Lynch Kevin. 
2011. Obraz Miasta. Archiwolta. Kraków, 234 ss. 
66 Moughtin Cliff. 1996. Urban Design: Green Dimensions. Architectural Press. Oxford, 184 ss. 
67 Moughtin Cliff, Shirley Peter. 2006. Urban Design: Green Dimensions. Second Edition.  Architectural Press. 
Oxford, 254 ss. 
68 Beatley Timothy. 2000. Green Urbanism. Learning from European Cities. Island Press. Washington D.C., 
Covelo, CA., 494 ss. 
69 Register Richard. 2006. Ecocities. Rebuilding Cities in Balance with Nature. New Society Publishers. Gabriola 
Island, BC. Canada, 372 ss. 
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miasta zgodnego z naturą jest ideowym uczniem kultowego Paolo Soleri. Jednak we 
własnej działalności i w profilu promowania ekomiast jest praktycznym realistą. Jego po-
słannictwo wywiera poważne wpływy wśród naukowych i projektowych elit USA, Kanady 
i Australii, gdzie uważany jest za mistrza w powiązaniu głębokiej ekologii z urbanistyką. 

• Najważniejszą publikacją naświetlającą ideę: „Urbanistyka Krajobrazu” jest antologia 
poświęcona tej idei.70 Jest sygnowana przez czołową w świecie, autorytatywną placówkę 
badawczą – Uniwersytet w Princeton. Zawiera 15 materiałów najwyższej próby, otwiera-
jących de facto materialne istnienie: Landscape Urbanism – jako integralnej, a zarazem 
wielodyscyplinarnej71 dziedziny badań i twórczości. Autorzy wielokrotnie przywołują kul-
tową książkę sprzed lat Design with Nature,

72
 jako dzieło od którego faktycznie rozpoczął 

się proces integracji urbanistyki z badaniami krajobrazu i ze sztuką jego kształtowania. 
Pokrewną, cenną antologią rzucającą światło w tej dziedzinie jest The Sustainable Urban 
Development Reader.

73
 Zawiera ona część materiałów z innych dziedzin urbanistyki niż 

jej powiązanie z aspektami krajobrazowymi, ale kilka artykułów posiada w tej mierze naj-
wyższy ciężar gatunkowy, np. City and Nature, The End of Nature, The Land Ethic, i in. 

• Ostatnią prezentowaną tutaj grupą publikacji – na stronicach których ma miejsce 
integracja zagadnienia urbanistyki z zagadnieniem natury i krajobrazu, są książki o od-
cieniu przede wszystkim praktycznym – projektowym i realizacyjnym. Wśród najnow-
szych, należy do nich Sustainable Urbanism. Urban design with Nature.

74 Zawiera 
znaczny materiał faktograficzny: zarówno badawczy z przedmodernistycznej przeszłości, 
następnie projektowy, jak też prezentujący nowe realizacje, wraz ze znaczną ilością da-
nych liczbowych, parametryzacji i aspektów mierzalnych środowiska. Doktryną przewod-
nią jest tzw. New Urbanism; wprowadzenie napisał czołowy przedstawiciel tego nurtu, 
Andres Duany. Nurt ten, w przeciwieństwie do znaczenia swej nazwy, polega na powro-
cie do dawnego przedmodernistycznego kształtowania osiedli, głownie w stylu miast-
ogrodów. Jednak na tej tradycjonalistycznej kanwie, zaproponowano szereg rozwiązań 
poszukujących i innowacyjnych, zawsze jednak posiadających ludzka skalę, więź z przy-
rodą, oraz istotny czynnik wartości krajobrazowej. 

• Wspomniana kultowa książka Iana McHarga Design with Nature, przywoływana jest 
również w szczególnie ciekawej nowej publikacji, wyjątkowo błyskotliwej w warstwie 
przekazu i sztuki edytorskiej, poświęconej sztuce projektowej komponowania krajobrazu, 
przede wszystkim miejskiego.75 Krąg autorski pochodzi z czołowego holenderskiego śro-
dowiska architektów krajobrazu, architektów i historyków sztuki, w Uniwersytecie w Delft, 
w tym znakomity architekt Winy Maas, autor wprowadzenia do książki. Na kanwie spek-
takularnie zaprezentowanych badań krajobrazowych założeń miast i zespołów will histo-
rycznych w Italii – oraz na podstawie doświadczeń z analogicznych badań na obszarze 
rodzimej Holandii, autorzy wyprowadzają znakomite kryteria, modele i koncepcje urbani-
styczno – krajobrazowe, kapitalnie zaprezentowane pod względem graficznym.  

• Od 2009 roku „Zielone projektowanie” (Green design) (Ryc. 44A, 44B) stało się hasłem 
globalnym.76 Zostało wówczas przyjęte jako wezwanie na światowy kongres Zielone Pro-
jektowanie – od Teorii do Praktyki (Green Design – from Theory to Practice). Kongres 
odbył się jako kulminacja, był tożsamy z 10-ttym międzynarodowym, cyklicznym biennale 
(1989-2009 r.) odbywającym się pod stałą nazwą Jerozolimskie Seminarium nt. Architek-

                                                 
70 The Landscape Urbanism Reader. 2006. Ed. Waldheim Charles. Princeton Architectural Press. New York, 
294 ss.  
71 Na ten temat: Kosiński Wojciech 2012. Teoria i zasady projektowania krajobrazu. Skrypt akademicki opr., w 
ramach Programu Kapitał Ludzki. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, maszynopis w opracowaniu.  
72 McHarg Ian N. 1969. Design with Nature. Museum of Natural History, Doubleday&Co.Inc. New York, 198 ss. 
73 The Sustainable Urban Development Reader. Second Edition.2009. Ed.Wheeler Stephen M., Beatley Timo-
thy.Routledge. London, New York, 496 ss. 
74 Farr Douglas. 2008. Sustainable Urbanism. Urban design with Nature. Wiley & Sons. Hoboken, N. Jersey, 
304 ss. 
75 Steenbergen Clemens, et al. 2008. Composing Landscapes. Analysis, Typology and Experiments for design. 
Birkhäuser. Basel-Boston-Berlin, 430 ss.  
76 Green Design – from Theory to Practice. The Jerusalem Seminar on Architecture. 2009. Opr. Béatrice Ro-
senberg de Rotshild. Hanadiv Advisory Committee. Jerusalem, 72 ss. Wersja internetowa: www.jersemar.org.il/ 



WOJCIECH KOSIŃSKI, PIĘKNO I BRAK PIĘKNA ZIELONEJ SZATY W OSIEDLACH II RP, PRL ORAZ III RP65 

 

tury (The Jerusalem Seminar on Architecture). Kwestia czynnika przyrodniczego została 
– w końcowej rezolucji przedłożonej światowym i państwowym gremiom – uznana jako 
globalny priorytet w projektowaniu, od planowania w skali makroregionalnej, poprzez 
urbanistykę i architekturę do detalu. Dla autora tych słów jako uczestnika kongresu, 
oprócz wspaniałego poziomu merytorycznego i udziału wybitnych przedstawicieli zwłasz-
cza z dziedzin urbanistyki i architektury, uwagę zwracał liczny i aktywny udział młodzieży 
akademickiej, co stanowi optymistyczny sygnał dla dziedziny która stanowi treść niniej-
szego artykułu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 44A. Jerozolima. Światowy kongres Zielone Projektowanie – od Teorii do Praktyki (Green Design – from 
Theory to Practice). Kulminacja 20-lecia cyklu konferencyjnego. Było to 10-te międzynarodowe cykliczne bien-
nale (1989-2009 r.) odbywające się stale pod nazwą Jerozolimskie Seminarium nt. Architektury (The Jerusalem 
Seminar on Architecture). Czynnik przyrodniczy został uznany jako globalny priorytet w projektowaniu prze-
strzeni, od planowania w skali makroregionalnej, poprzez urbanistykę i architekturę do detalu. Fot. autor, 2009 r. 
 

Fig. 44A. Jerusalem. The world congress Green Design – from Theory to Practice. Culmination point of the 20 
years of the conference cycle. It was the 10th international, cyclic biennale (1989 – 2009) taking place under the 
permanent title of the Jerusalem Seminar on Architecture. The question of natural component was considered 
the global priority in space design – from macro-regional scale planning, through urban design  and architecture, 
to detail. Photo: the author, 2009.                                                                                                                            
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Ryc. 44B Jerozolima. Światowy kongres Zielone Projektowanie – od Teorii do Praktyki (Green Design – from 
Theory to Practice). Odbył się jako kulminacja – 10-te międzynarodowe cykliczne biennale (1989-2009 r.) Jero-
zolimskie Seminarium nt. Architektury (The Jerusalem Seminar on Architecture). Antrakt w obradach; w tle 
zwraca uwagę udział młodzieży akademickiej, co stanowi optymistyczny sygnał dla omawianej tutaj dziedziny. 
Fot. Tomasz Jeleński, 2009 r. 
 

Fig. 44B Jerusalem. The world congress Green Design – from Theory to Practice. It was organized as the 
culminating point – the 10th international, cyclic biennale (1989 – 2009) the Jerusalem Seminar on Architecture. 
A recess in the session; in the background a strikingly numerous presence of academic youth, which is an 
optimistic signal for the field discussed in here. Photo: Tomasz Jeleński, 2009. 
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BEAUTY  AND LACK  OF BEAUTY IN GREEN DESIGN  
OF HOUSING ESTATES IN POLISH CITIES 1919-2012  

- TOWARDS LANDSCAPE URBANISM IN XXI C. 
 

 

 

To Agata, Alina and Basia as well as to Olek and Zbyszek  

with gratitude 

for their pro-landscape motivations 

It was not by accident that the leading Polish researcher, designer and teacher of the art 
of city construction – Tadeusz Tołwiński (1887 – 1951) compiled a set of six fundamental 
and timeless city-creating factors in such a way that the first of them – opening the prob-
lem area of good urban-architectural creation is the “Factor of natural conditions,” and the 
sixth, closing one of the synthesizing character is the “Factor of urban composition.”77  In 
this way, Tołwiński signals that, as the Polish saying goes: “Nie było nas, był las,”  /We 
were not here when the forest was/, ergo – nature, and especially greenery among its 
components, are fundamental entities of a good urban design – starting from its pro-
health character and culminating in aesthetics.  

 

 

 

INTRODUCTION 

It was not without an important reason, either, that the only “branch” volume of the above-
mentioned work Urban Design – the third and last one, published already after T. Tołwiń-
ski’s death – is Greenery in Urban Design. The reason why Tołwiński, who had written 
two volumes covering the whole area of city structure creation (the already mentioned city 
in the past  and contemporary city

78) before the war in Warsaw, already after the war and 
in Kraków decided again to take up the challenge of constructing a hierarchy of urban 
design tasks in which the role of greenery was given special importance was his concern 
about the condition of green cover and the level of green area design culture in the cities 
of the Polish People’s Republic.79 

That period witnessed a generational change among Polish leading authorities in the 
area of urban spaces expertise and care. The editor of the post-mortem publication of 
Zieleń w urbanistyce /Greenery in Urban Design/ was T. Tołwiński’s cultural heir and 
formal successor in the Institute of Urban Design at the Faculty of Architecture of the 
Warsaw University of Technology – Kazimierz Wejchert (1912 – 1993).80 He was a super-
worthy continuator as well as innovator in the field of European and Polish city study, the 
creator of Warsaw – and de facto Polish – school of urban design, now represented by a 
number of notable professorial personalities taking up the enumerated missions and 
marking out new directions for them.  

                                                 
77 Tołwiński T., 1948. Urbanistyka. Tom pierwszy. Budowa miasta w przeszłości. /Urban Design. Volume One. 

The City Construction in the Past/ Trzaska, Evert and Michalski, Warsaw, pp. 16 – 30.  
78 Tołwiński T., 1948, Urbanistyka. Tom drugi. Budowa miasta współczesnego. /Urban Design. Volume Two. 
The Construction of Contemporary City/, Trzaska, Evert and Michalski, Warsaw.  
79 Tołwiński T., 1963, Urbanistyka. Tom trzeci. Zieleń w urbanistyce. / Urban Design. Volume Three. Greenery in 
Urban Design/, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw.  
80 Wejchert Kazimierz, 1963. Przedmowa /Foreword/. In: Tołwiński Tadeusz. Urbanistyka. Tom trzeci. / Urban 
Design. Volume Three./, as above, pp. 5 – 9.  
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The situation of green areas design and practical realization in European cities in the 
second half of the 20th century – both in the West and in the East – reflected the creation 
of new public spaces and construction of  new service-residential complexes. In the pe-
riod of the post-war reconstruction of cities and their later expansion, the dominant trend 
in creation and building project realizations was the second stage of the Modern Move-
ment (the first one – of pioneering character – humanistic, artistic and ecologically sus-
tainable – existed in the two interbellum decades). The repeated, “heavy” and often de-
humanized modernism preferred quantity at the expense of quality and mass-production 
over creation; it was characterized by dominance of the large number and worship of the 
narrowly understood functionality, or more accurately – physiology.  

A visible sign of the degradation of the beautiful idea of modernity, both in democratic and 
totalitarian countries, was the degeneration of beautiful pre-war visions of urban residen-
tial complexes into vulgar housing projects. The daring avant-garde poetics of Le Cor-
busier’s white city with sophisticated geometric habitats “sunk or floating among trees”81 
was replaced from London to the Urals by extremely primitive bleak and grey blocks of 
flats placed on land devoid of trees, with vulgar asphalt surfacing and concrete “furnish-
ings.” 

Instead of fascinating white houses, such as the famous professor villas in the woods of 
Bauhaus Dessau, cities were crawling with revolting estates of little houses, whose own-
ers removed trees in the first place. The proletarian revolution brought about a negative 
synergy of the absurd “law” (lawlessness), primitive people in power and finally the soci-
ety’s general cultural decline. The symbol of communist Poland was a dignitary who, 
having received a magnificent parcel of land on a hill with the view over the city and the 
river and with beautiful ancient trees, started the works with cutting them down “so that 
people would see my villa, not the trees.” 

In the West the retreat from the insensitive and morbid version of modernism started in 
the 60s, and it was given a dramatic form in the revolts of 1968. The author of this article 
took part in person in urban protests in Swedish Göteborg in August and September 1968 
for removing cars from the city centre and saving historic forts and revitalization of green-
ery on the fortifications. In spring 1969, acting on behalf of the United Nations, the Secre-
tary-General U Thant released a report The Problems of Human Environment (which was 
in communist Poland translated erroneously as Człowiek i środowisko /Man and the Envi-
ronment/). This momentous communication was initially boycotted, or even censored by 
communist countries. In spite of this, it became in the global scale a landmark motivator 
for nature protection and, more generally, for the advancement of ecology, and an im-
pulse for sustainable development of cities in the first place.  

In the West, from this period onwards, the decade of the 70s saw the ingress first of the 
subculture and next of the culture of the so-called post-modernity – in other words – “the 
third modernism.” Dazzling changes took place in the art of city design, including public 
and green spaces, often combined together. Such symbol of an “agora and woods in one 
symbiosis” was the George Washington Park-Square in Manhattan. It was saved by Jane 
Jacobs – a famous campaigner for city humanism and ecology – from giving way to an 
inner city thoroughfare.  

The contest and subsequent realization of the Park de la Villette opened in the West of 
the 80s a new era of innovative municipal parks. They welcomed the new times and peo-
ple of contemporary, higher expectations. They were created on the base of municipal 
green areas for communities characterized by an ascending level of needs, inter alia in 
the area of recreation and aesthetics.  In the East, the transformation of the 90s and the 
following millennium constituted next important turning points. New possibilities of action 
appeared – local government activities, non-governmental organizations as well as ex-

                                                 
81 Le Corbusier, 1925. Urbanisme. Collection de <<Esprit Nouveau>>. Les Éditions G. Crés et Cie, Lainé et 
Tantet, Paris-Chartres, p. 298.  
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clusive initiatives, which contributed to the reclamation and refining – in other words: gen-
trification of city urban values, including greenery. The processes are now in progress.  

There are, however, numerous difficulties in these areas, and the conditions are still not 
easy. The worst is the damage done to individual and collective mentality. In Poland they 
result from negative cultural phenomena and anti-social attitudes cultivated in the nation 
for centuries. These weaknesses are further aggravated by social atrophy and insensitiv-
ity to values of the high order, which are the results of half a century of the population’s 
corruption in the vassal communist country. Finally, there is a threat that individuals and 
groups may be led astray from the roads leading to the standards of a  healthy and mod-
ern society. However, postulates of healthy lifestyle on the one hand and hedonism and 
beautiful surroundings on the other are becoming more and more popular. This gives a 
chance to increasing the amount and improving the quality of the green cover in cities. 
The process includes projects providing for creative use of greenery – in the broad scale 
of the whole city layouts, in the scale of a city element environment, i.e. their urban-
architectural complexes, and, finally, in greater detail – in the scale of an urban building 
solid. 

The subject-matter referred to in the title of this article constitutes an excellent research 
area for the historic approach to the problem within the time frame of the last century – in 
Poland’s three subsequent political incarnations. Such presentation creates room for 
discussion of the contemporary situation, which in turn may provide a base for extrapolat-
ing its continuation or for prognosis of the directions of possible changes through acting 
for the future.  

GREEN COVER OF THE INTER-BELLUM WARSAW HOUSING ESTATES 

The rebuilding and growth of Warsaw, which started in 1920, after more than a century of 
stagnation during the period of Russian occupation and after the disaster of the first world 
war, became a living spatial symbol signifying the re-birth of the free Poland. From the 
point of view of this article subject-matter, an especially fascinating area to study in this 
aspect is the Warsaw district of Żoliborz – the embodiment of the garden-city concept. 
This ideal formula was implemented in the area in the second decade of the 20th century 
due to its excellent location between the City Centre – throbbing with capital city life, and 
the cosy and natural area of Bielany and Marymont situated on the banks of the Vistula 
river.  

In the course of considering the ideal urban environment, the concepts of powerful met-
ropolitan modernism were rejected. The traditional form of a cramped historic city was not 
satisfactory, either, for the authors of the new part of the capital of the new – Second – 
Republic. The character closer to the concept of a garden-city was adopted as a com-
promise. With a large amount of lush, active and significant greenery and development in 
the form of complexes of small houses sunk into it. The character of the houses was 
small-scale, often with regional traits, or even in the Polish manor house style.  

Apart from his personal study of sources and numerous field trips, the author of this arti-
cle owes his knowledge of and fascination with the inter-bellum and early post-war Żoli-
borz first of all to direct academic contacts with prof. Jacek Nowicki (1921 – 2005), which 
took place in the 80s of the 20th century. In later years, the author of these words greatly 
benefited from what he heard during sight-seeing tours of the capital done together with 
prof. Andrzej Kiciński (1938 – 2008) and in the conversations led in his study.  

In the urban-architectural category of a garden-city, one residential complex may be con-
sidered as having the status of a cult realization, and it is the residential complex organ-
ized around Plac Słoneczny /The Sun Square/, along Forteczna, Śmiała and Hauke-
Bosaka streets, in Żoliborz Oficerski /The Officers’ Żoliborz/, within the boundaries of the 
so-called Old Żoliborz. (il. 1A – 4B). It is chronologically the first of all the described pro-
jects as it was built in the years 1922 – 1926. The general urban layout was designed as 
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beautiful and balanced – concentric and radial. The already mentioned main streets, 
which at the same time are the axes of the Square, are nicely composed in the direction 
of the City Centre and the Citadel. In its detailed layout, the complex boasts a very inter-
esting composition of local streets – dominants and axes: a circular, diagonal and rectan-
gular one. The system of roads and terraced houses situated along them is filled with 
lush and varied greenery.  

The Sun Square extends around the central, magnificent, silver maple tree acer sachari-
num, which has the status of a Monument of Nature. It was planted instead of a high pop-
lar, which, according to an earlier plan, was to create an urban sundial that would tell the 
time by throwing shade on the 12 surrounding houses. The idea was abandoned proba-
bly (no sources) because of poor proportions of such “thin” composition: a slender poplar 
(a species that is not held in high esteem by dendrologists) – confronted with a massive 
circle of houses. Some of them have the status of a registered architectural monument. 
The authors of the urban-landscape composition are Kazimierz Tołłoczko and Antoni 
Jawornicki, and the authors of the buildings are excellent architects of that time: Romuald 
Gutt and Adolf Świerszczyński. Such a collection of outstanding creative personalities 
found its reflexion in an adequately outstanding work.  

The excellent approach to the design and its realization almost 100 years ago inspires 
profound reflections in the researcher of 2012 on the question of addressing the issue of 
natural components and biologically active surfaces in housing estates. The reflections 
are not of a happy nature, given the poor level of solutions implemented in the soc-
modernist housing estates of the communist period as well as in the contemporary devel-
oper projects. There is a painful dissonance between the perfection of the 2nd Republic 
estates on the one hand and the mediocrity of the communist period and the 3rd Republic 
housing estates on the other. In this article the dissonance is discussed in the aspects of 
the following problem areas: biologically active surfaces, compositions of greenery and 
other natural, building and artistic elements, created within the boundaries of a garden-
city and state-owned or private housing estate for relaxation and entertainment.  

The remaining complexes of the Żoliborz Oficerski /Officers’ Żoliborz/ Estate, near Czar-
nieckiego street, the construction of which also started in 1922 and which were built for 
the military housing co-operative, also deserve to be viewed with well-disposed attention 
as an urban-landscape design procedure that could serve as an example even today. In 
the overwhelmingly patriotic atmosphere of that time, the Polish manor house style was 
dominant in the design of the houses and their surrounding greenery.  Detached, semi-
detached and even terraced houses were inspired in their design by 18th century Polish 
manor houses. In the architectural terms the reference took the form of: pitched roofs with 
the slant of 35 – 50 degrees, ceramic tiles roofing, white plastered walls with attic adorn-
ments in the style of modest baroque, and finally column arcades at the entrance, also 
serving as a place to sit in.  

The Officers’ Żoliborz was the model for the design of Warszawskie Estate in a wealthy 
residential district Czekalskie in Poznań, in the area of the Malta Lake. In the Gierek pe-
riod (1970 – 1980) /the name of the communist leader/ the Officers’ Żoliborz was sub-
jected to brutal development in the form of marking out new streets: Munka, Jakiela and 
Szaniawskiego streets and building them up with new residential structures. Private gar-
dens, orchards and public tree and shrub complexes were annexed and partly annihilated 
to make way for new villas for privileged users.  

Żoliborz Urzędniczy /The Civil Servants’ Żoliborz/ has the most city centre character of all 
the estates within the boundaries of the Old Żoliborz both because of its location and 
form. It is located on the western, city centre side of Mickiewicza street – the artery, and 
reaches Ks. Popiełuszki street between the Wilson and Inwalidów /the Invalids/ Squares 
(Wojska Polskiego /The Polish Army/ Avenue). This complex is approximately the same 
age as the Słoneczny Square as it comes from the years 1923 – 1926. The designer was 
Romuald Gutt, as well as Aleksander Bojemski and Marian Kontkiewicz. Its focus is the 
gorgeous Dionizy Henkel Square ((Fig. 4A – 4B). Similarly to the Słoneczny Squaare, it is 
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circular, but its architectural decoration is richer and the development bigger in scale. It is 
thus more French in its proud neoclassicism than the modest, even humble and totally 
unpretentious Słoneczny Square, which resembles more an English workers’ colony.  

Some of the structures, especially the most beautiful ones – designed by R. Gutt, were 
destroyed in the Warsaw Uprising. The assets of Żoliborz – the civil servants’ colony – 
are similar to Słoneczny Square. They are expressed in the superb greenery, small scale, 
interesting details (e.g. romantic wooden fencing with garden gates) as well as in the 
delightful architecture of the Polish manor house style characterised above, abounding in 
triangular gables, semi-circular arches, whitewashed walls, pink-orange ceramic roof tiles 
etc.  

Żoliborz Dziennikarski /The Journalists’ Żoliborz/ is particularly connected to nature due 
to its location in the closest vicinity of large and compact primeval complexes of greenery. 
It is the so-called Dolny Żoliborz /Lower Żoliborz/: Promyka street as well as the area of 
the Vistula river bank – Gwiaździsta street and the “insular” Kępa Potocka.82 The complex 
of the Lower Żoliborz is slightly later than Słoneczny Square, the rest of the Oficerskie 
Estate and Urzędniczy Żoliborz, it was built in the years 1928 – 1930. It is beautifully de-
signed in the form of a quarter of a circle, on the axis of Dziennikarska street; and brings 
to mind the model garden-city – as if taken straight from Ebenezer Howard’s textbook.83 
In itself it is a complex rich in greenery, with the atmosphere of small-scale streets and 
alleys. Houses preserving the stylish traditional character were designed by Kazimierz 
Tołłoczko.  

Apart from those magnificent and nostalgic undertakings, the inter-bellum Żoliborz made 
itself known also in the modernist, metropolitan sphere as a district abounding with bio-
logically active spaces and exemplary greenery composition. In the years 1923 – 1925, 
three main arteries of the new district were marked out and regulated. The authors were: 
Tadeusz Tołwiński as well as Józef Jankowski and Antoni Jawornicki. The main north-
south artery was Mickiewicza street, and the two remaining ones – running transversely – 
were Krasińskiego st. and Wojska Polskiego Avenue.  

The authors designed two splendid squares at the crossing points: Wilson Square and 
Inwalidów Square – the largest in the city at that time. These modern arteries and 
squares from the start were given superb furnishings in the form of newly planted tree 
lines, and in the vicinity, spacious, biologically active areas were marked out, which were 
to remain undeveloped and reserved for the “beneficial” public green spaces. 70 years 
later, in 1995, in the park area near Inwalidów Square, there was a ceremony of unveiling 
a statue in honour of General Maczek and his soldiers – aces of Polish armoured troops. 
The public space design, landscape arrangement and sculptural concept were created by 
Andrzej Kiciński.  

The described area was also the place where the oldest Polish housing co-operative – 
the cult WSM /Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Warsaw Housing Co-operative/ 
carried out its housing estate projects, valuable also from the perspective of nature. The 
WSM was of the left political orientation, just like the Bauhaus design school in the Ger-
man Weimar Republic. Similarly, the WSM’s objective was to provide cheap and modern 
housing for the workforce, including workers, employed by the growing city and its grow-
ing industry. The creators of the co-operative (1921) were: Adam Próchnik, Stanisław 
Szwalbe, Stanisław Tołwiński (the chairman, vide later on in the text, inter alia footnote no 
12) and Teodor Toeplitz.  

                                                 
82 In 1970, “Kępa Potocka” was subject of the SARP (Association of Polish Architects) national contest for urban 
and landscape design study; two equivalent first prizes were awarded to teams headed by Wojciech Kosiński 
(Kraków) and Mirosław Wiśniewski (Łódź).  
83 Howard Ebenezer, 1898. Miasta ogrody przyszłości. /Garden Cities of To-morrow/ In: Czyżewski Adam, 2009. 
Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego. Państwowe Muzeum Etnograficzne w 
Warszawie, Warszawa, pp. 144 – 240.  
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In 1925, numerous construction projects of workers’ colonies were commenced, and from 
1929 to 1939, several batches of inexpensive, unpretentious and yet beautiful housing 
environment, available to people and families of modest means, were opened for use. 
The WSP made its name thanks to its outstanding urban-architectural achievements – 
described in professional publications – which involved leading Polish modernist artists.84 
For example: the famous housing estate of Rakowiec was designed in 1929 by the dis-
tinguished modernists Helena and Szymon Syrkus – leading representatives of the avant-
garde, leftist artistic group Preasens. The successful realization of six three-storey elon-
gated blocks of flats, absolutely revolutionary at that time, was carried out in the years 
1932 – 1935.  

The Warsaw housing estates of that generation were embodiments of the Modern 
Movement principles, one of which was the abundance of organized recreational green 
areas. They created hygienic and pro-health conditions for living, entertainment and aes-
thetic pleasure. Such organized park greenery also encouraged the process of education 
as to the urban way of recreation. It was important for the new city inhabitants, who came 
from rural areas, but left them in the process of urbanization in order to become a part of 
the country’s post-partition and post-war industrialization. The newcomers found em-
ployment in services and administration of the re-born country, and first of all in the flour-
ishing industrial complexes situated in the northern part of the capital city, which was also 
thriving (mostly Żoliborz).  

These people were transforming into an urban community, yet they were genetically con-
ditioned and for generations culturally accustomed to the rural life style, close to nature. 
The estate greenery - lush and organized in an attractive way, with game fields, swim-
ming pools, children’s playgrounds and places providing privacy for solitary moments and 
meditation – became for the newcomers a substitute of this primeval nature and agricul-
tural environment. In a very distant analogy, we may compare this role of green areas – 
as an atavistic continuation of the familiar “homeliness”  - to the hanging gardens of 
Babylon, which on the Euphrates plain were a substitute for mountains for the new queen 
who came from a mountainous country.  

THE ROLE OF GREEN AREAS IN THE MODERNIST HOUSING ESTATES OF THE 
INTER-BELLUM KRAKÓW 

One hundred and two years ago, in 1910, the results of the contest for the Great Kraków 
Plan design were made public. (Fig. 5A). It provided for a huge development of the city, 
which actually started in 1919/1920, i.e. straight after the first world war and regaining of 
the country’s independence. A similar impulse for growth was generated in Warsaw at 
that time, as was presented in the previous chapter. The authors of this phenomenal 
Great Kraków Plan design that was honoured with the first prize were: Józef Czajkowski, 
Władysław Ekielski, Tadeusz Stryjeński, Ludwik Wojtyczko and Kazimierz Wyczyński.  

One of the invaluable merits of this design were the modern residential districts that sur-
rounded the Old Town – they were to have the classic streets and squares character, 
filled with street frontage development of modernist town houses. In the course of the 
project realization carried out throughout the whole 20 years of the inter-bellum period 
(1919 – 1939), the latter were designed under a careful supervision of the outstanding 
conservation officer – architect Bohdan Treter. According to his recommendations, they 
were designed with care for high artistic value and originality, whose visible signs were 
individual crests over the main entrance of each one. Greenery is an integral, very impor-
tant and special merit of these districts.85  

                                                 
84 Heyman Łukasz, 1976, Nowy Żoliborz 1918 – 1939. Studia z historii sztuki. Volume XXV. Wydawnictwo 
Ossolineum, Wrocław 260, passim.  
85 Ptaszycka Anna, 1950, Tereny zielone w miastach. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw, passim.  
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The backbone of one of those districts, mentioned in general above in the description of 
the Great Kraków Plan – modern, elegant and tranquil, and yet having the city centre 
character, is Chopina Street. (Fig. 5B) 

The district starts at the city second ring road created after removing the Austrian military 
railway track. The freed space was saved and transformed into the prestigious Trzech 
Wieszczów /Three Poets/ Avenue. These are subsequently starting from the north to the 
south: Słowackiego, Mickiewicza and Krasińskiego Avenues. At an important point where 
Słowackiego and Mickiewicza Avenues meet at the Krakowski Park (1885) outside the 
second ring road, a square was marked out – Invalidów /The Invalids/ Square.  

The already-mentioned Chopina street was marked out to the west of the square and 
regulated, i.e. the delineation of traffic lanes, green areas and development was marked 
out. Its surroundings were developed, especially in the 30s of the 20th century, according 
to the already-mentioned municipal regulatory principles created by the already-
mentioned municipal conservation officer – architect Bohdan Treter. The regulations in-
cluded inter alia: careful guidelines for planting of various kinds and sizes of greenery as 
well as introduction of spacious lawn areas, flower beds, green plazas and other biologi-
cally active surfaces, also such as gravel, sand and others.  

The district was constructed according to a system of streets of decreasing transportation 
intensity and increasing level of privacy and park character. In this system, Spokojna 
/Tranquil/ street (Fig. 6A, 6B) is the second degree artery. The small-scale character of 
the street interior is reflected in the original, founding name of the street, which was not 
changed in the communist period and neither were almost any street in this inter-bellum 
district at the Krakowski Park. An exception was the second, besides Chopina street, 
most important street in the district – Lea street, named after Ludwik Leo – an out-
standing Mayor of Kraków in the 19th century. In the communist period, it was renamed 
Dzierżyńskiego street, which was related to the infamous location in this area of the Of-
fice of Public Security, and later on the Security Service headquarters.  

Ogrodniczek /Lady Gardeners/ street may be considered a third-degree street in the dis-
trict system (Fig. 7A, 7B). This degree in the district structure means that the estate suf-
fers minimal inconvenience caused by vehicle traffic (no transit) and enjoys a maximum 
percentage of greenery and biologically active surfaces. The corridors of these streets 
are not closely developed, there is insight into the interiors between apartment blocks of 
the street frontage development of the neighbouring streets. The traditional, founding 
name of Ogrodniczek street takes its origins in the gardens characteristic of its interiors, 
traditionally cultivated by the street inhabitants. A true pride of the district is Szymanow-
skiego street (Fig. 8A, 8B), which features a magnificent elongated and narrow interior of 
city centre character between the frontage line of beautiful and rich early modernist town 
houses of the inter-bellum period and the border line of the Krakowski Park.  

THE “AFTER-WAR”86 – HOPES FOR GOOD CONTINUATION IN HOUSING ESTATE 
CREATION 

In the years 1945 – 1949 (1950), in spite of the fact that Poland had been taken under full 
political control by the Soviet Union, there were hopes for rebuilding the country after the 
war and its further development according to good traditional rules. Classic social and co-
operative type enterprises were taken up in the style customary in democratic countries. 
One of the most prominent was Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane SPB /Social 
Building Company/. It originated from the inter-bellum movement of building social hous-

                                                 
86 Kosiński Wojciech, 2003 A, Wojna, Powojnie, Socrealizm. /War, After-war, Socrealism/ In: Dzieje Architektury 
w Polsce. /History of Architecture in Poland/  Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, pp. 325-342. 
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ing estates, whose leader was the already-mentioned Stanisław Tołwiński of Warsaw.87 It 
was revived in 1945, first of all in Poznań and Kraków, where there was a group of young 
and active engineers, full of initiative, who came from Lvov – the city lost after the war, 
one of them was Tadeusz Kosiński, MSc Eng. – the author’s father. The company was in 
business until the end of the quasi-democratic period of the new regime “consolidation,” 
i.e. to the turn of the 1940s and 1950s, when it fell victim to the intensified wave of Stalin 
era repressions (including the enforcement of soc-realism in June 1949 – vide: the next 
chapter).  

Another distinguished institution was soon to share its fate. A decree issued by the re-
gime Krajowa Rada Narodowa /The Country National Council/ created Biuro Odbudowy 
Stolicy BOS /The Capital Rebuilding Bureau/ (1945 – 1951).88 Although it was licensed by 
the criminal, enforced regime, from the organizational and professional point of view it 
turned out excellent. It recruited outstanding artists, who had mastered their professional 
skills before the war. Superb urban-estate complexes were built in this climate, first of all 
the cult Mariensztat, erected in the years 1948 – 1949. (Fig. 9A, 9B) This beautiful, small-
scale district in historic style was built within the framework of the post-war rebuilding of 
the capital, still before the reign of the soc-realist style.89  

A little later, but still in the same aesthetic climate, a similar complex was built – creating 
the Dionizy Henkel Square in Urzędniczy Żoliborz (1950, Jacek Nowicki). It was a re-
composition of a kind, because it was erected on the site of the civil servants’ colony, in 
which the original Henkel Square was designed by the great Romuald Gutt, and which 
was destroyed during the war. In comparison with the original inter-bellum development, 
the buildings were made slightly bigger, but the author has preserved in general the scale 
and formal character of the pre-war environment. This also referred to the lush green 
cover.  

Apart from sophisticated detail, the complexes were characterized by a general concern 
for high culture, excellent green cover of various scale and type as well as by a large 
amount of biologically active surfaces. The conceptual and artistic continuity in relation to 
the pre-war housing estates of the Old Żoliborz is beyond any doubt. To a certain extent 
they may also be associated with the model of the Garden City of To-morrow created by 
Ebenezer Howard in 1898.90 

SOC-REALISM: CONTINUITY OF TRADITIONAL HOUSING ESTATE VALUES IN DE-
SIGNING BIOLOGICALLY ACTIVE AREAS AND GREENERY 

In the beginning of 1949, the Soviet Union satellite countries were forced into accepting 
RWPG /The Council of Mutual Economic Assistance – The Comecon/, which made them 
dependent on the Moscow sovereign, which in practice meant personally on Stalin and 
his team. In June of the same 1949, socialist realism – popularly called soc-realism – was 
decreed in all the member states of the pact as an obligatory artistic formula. Just like 
poetry, literature, music, painting and sculpture, urban design and architecture were sub-
jected to the rigour, together with their derivative disciplines, like interior, decoration and 
detail design – as they were considered important tools for the regime for influencing the 
population as well as instruments of control over the artists’ obedience.  

According to the dictators of culture and the zealous executors of their wishes, space 
design was important for the regime as a tool of influencing the masses, and therefore 

                                                 
87 Tołwiński Stanisław, 1936. Bogactwo form spółdzielczego ruchu mieszkaniowego. /Abundance of Social 
Housing Movement Forms/ Spólnota Pracy 12, special issue: Mieszkania przyszłości, Warszawa, pp. 1-3.  
88 Skibiniewski Zygmunt, 1980. Urbanistyczne prace BOS. / Urban works by BOS/ Stolica. Issue 6 (1677). Wy-
dawnictwo Prasa Książka Ruch, Warszawa, p. 4. 
89 Kosiński W., op. cit., pp. 338 – 342. 
90 Howard, op.cit., passim 
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required rigorous control over artists in order to ensure their obedience.91 In spite of such 
oppressive artistic dictate, introduced clearly against the will of the majority of designers 
dreaming of modernity, Polish soc-realist housing estates reached a definitely high level 
of scale humanism as well as of urban and architectural form and lush, varied vegetation 
cover.  

An positive example seen from the perspective of the above aspects – unrivalled in the 
scale of the whole Comecon – is Nowa Huta. (Fig. 10A, 10B)  

In the beginning „according to the intent of the people in power – it was a socialist city 
satellite to Kraków, a counterbalance for the bourgeois ethos of the philistine hub in the 
bosom of the Proletarian Poland. Functionally, it provided social infrastructure for the 
steel works.”92  With time, it has become an integral eastern district of the greater Kraków, 
a good starting point for creating its polycentric character.93 

The most classic part of the city, created from “point zero” at that time, is the fan-like 
complex of four central estates – of trapezoid outline. Their functional names are: Osiedle 
Centrum A /Centre A Estate/, (Fig. 11A, 11B), Osiedle Centrum B /Centre B Estate/, 
Osiedle Centrum C /Centre C Estate/ and Osiedle Centrum D /Centre D Estate/. It is the 
oldest development in the monumental surroundings of Plac Centralny /The Central 
Square/ and one of the oldest parts of the whole Nowa Huta urban complex. The process 
of its erection was almost simultaneous with the building of the first, small-scale housing 
estates located closer to the steel works: Osiedle Wandy /Wanda Estate/ and Osiedle 
Willowe /Villa Estate/, presented later on.  

The expression used above – from “point zero” – is used here in its literal meaning – as 
building a city in a wilderness, “from scratch.” Yet, when we approach it in a more intellec-
tual way, “from point zero” brings to mind “zero degree” – an expression used by Bruno 
Zevi94 - a great theoretician of architecture, especially modernist architecture, with refer-
ence to the most inventive and innovative creations, the ones that do not repeat any past 
forms. So in the face of the obvious and brazen lack of originality in soc-realism move-
ment, this “overlay” of contrasting features under one name expresses the extraordinary 
and anachronistic nature of soc-realist cities. Because of this trait , they have remained 
fascinating until today – in a rather perverse way- for specialists and any other educated 
people.  

The central zone – as the most representational – makes especially intense references to 
the classicist traditions. These are Roman, French and Russian traditions – and thus – in 
a way – also Warsaw traditions – from the period of Russian occupation (details – vide 
later on). Yet, the specific, “located” Nowa Huta has been created in the distinct, simpli-
fied soc-realist version.   

The art of city construction in the soc-realist style complied with the obvious political-
aesthetic requirements. Nevertheless, especially in the complexes located at a certain 
distance from the centre and thus peripheral in a way, it stressed the small-scale charac-
ter and active participation of the green material. It included in its principles a significant 
role of trees, shrubs, flower beds, lawns and other biologically active surfaces. They 
adorned squares, avenues and streets – usually in the form of lines running along the 

                                                 
91 O polską architekturę socjalistyczną. Materiały z krajowej partyjnej narady architektów odbytej 20-21.06.1949 
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92 Loreth Zbigniew. 1990. 15.05. Historia kombinatu i miasta Nowa Huta./History of the steel works and the city 
of Nowa Huta/ A lecture by the Lenin Steel Works  retired chief investment manager for the Faculty of Architec-
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the Council of the City of Kraków. A copy in the possession of the author. Ilustrated typescript,  Kraków,  p. 60. 
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edges. They also played an important role in urban block interiors and in spaces between 
individual buildings, which were destined for recreation and small-scale car parks.  

Designing green areas in this urban design aesthetics had to combine the obligatory his-
toric style, such as e.g. lines of trees, with modernist values of numerous vegetation spe-
cies and irregularity of its layouts. A distinguished expert on this problem area as well as 
a designer, also in a managerial position in the Municipal Urban Design Office, was the 
already-mentioned Anna Ptaszycka.95 The authors of the first design of Nowa Huta, now 
enjoying the status of a cult design, were also involved in the design of greenery; they 
were led by Tadeusz Ptaszycki, and Stanisław Juchnowicz was the team member re-
sponsible for inter alia the design of green areas.96 

The Nowa Huta peripheral estates, erected as the first generation of the steel works 
housing estates, were also given valuable green areas. They were located in the closest 
vicinity of the plant and built exactly according to the first classicism-inspired Plan. They 
were of small-scale character and had a traditional form modelled on pre-war residential 
districts of detached houses. The dominant form was the so-called urban villa  - for sev-
eral families. The plan provided from the start a rich and varied green cover as well as a 
large proportion of biologically active surfaces. The existing greenery was put to maxi-
mum use, especially high trees – the layout of buildings was often adjusted to the location 
of trees.97 At present, flats in these housing estates reach relatively high prices in the real 
property market, in spite of the still persevering aversion the general population of real 
property aftermarket clients towards Nowa Huta. At the present time (2012), the aversion 
is distinctly on the retreat in relation to the oldest “historic” estates of the “old” Nowa Huta, 
among others because of the valuable green cover.  

The oldest estates (1949 – 1955), from which the construction of the whole new city be-
gan, are Osiedle Wandy and Osiedle Willowe, and Plac Pocztowy /the Post-office 
Square/ between them as a joining element – the local social-service and representa-
tional centre. (Fig. 12A – 14B) The complex vividly resembles the beautiful youthful con-
cepts and publications of Kazimierz Wejchert98 and Hanna Adamczewska-Wejchert99 on 
the subject of continuing the good traditions of the Polish small town in the new condi-
tions.  

Pocztowy Square is the essence of the high-value Polish small-scale variety of soc-realist 
urban design, architecture and greenery. Varied vegetation cover – well preserved from 
the 50s of the 20th century both in its layout and substance (magnificent old trees), inter-
twines harmoniously with small-scale public spaces and also with subsided motor traffic.  

The soc-realist style, which, from the political point of view, was brutally enforced at the 
time when in the West the Modern Movement was most triumphant, presented traditional 
values of housing estate space: small-scale squares, little streets, alleys etc. In the archi-
tectural scale, it contained micro-spaces “for people”: places to sit down, arcades, small 
diversifications of ground levels for pedestrian traffic, small walls, balustrades, terraces 
etc. All these values expressed by “hard” construction structure had a harmonious coun-
terpoint in the softness of the varied greenery.  

The other flagship estate in Nowa Huta – exemplary, peripheral and small-scale, realized 
in the first stage of building the new city according to the original Plan – is Willowe Estate. 
(Fig. 15A - 17A). Its small architecture, inspired by regionalism, pedestrians- and children-
friendly vehicle traffic layout, and first of all – the impressive element of greenery, are, in 

                                                 
95 Ptaszycka, op.cit. Also: Ptaszycka Anna, 1955.  Zieleń przyszłego Krakowa. /Greenery in Kraków of the 
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97 Ibidem.  
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the categories of the above-mentioned elements, comparable to the classic Garden Cities 
in Great Britain. What catches the viewer’s attention most are the splendid trees of vari-
ous types, devoid of any architectural rigidity. It is the result of the designers’ mastery: 
firstly – their respect for and use of the existing trees, secondly – cultivation of the tradi-
tional genius loci of the mixed woods, while changing the substance through new plant-
ing. Its exemplary urban design was realized in compliance with the first classic Plan of 
the new city in yet another aspect, although related to greenery.  

A lot of attention was paid to the so-called “small services in greenery.” For example, one 
of the blocks in the urban grid of the Willowe Estate was destined for a playground for 
kindergarten children. The kindergarten was integrally built into the system of the several-
family “villa” development. The building of the kindergarten was integrally built in the 
regulatory line of the border development consisting of quasi villa residential structures. 
The building of the kindergarten was subject to the same regulatory guidelines as the 
neighbouring houses, which created harmonious spatial order and comfort of use. This in 
turn was complemented with superb conditions with reference to greenery and biologi-
cally active surfaces.   

It has to be then counted as a merit of soc-realism that it equipped its estates with excel-
lent, small-scale and subtle architectural buildings, sunk in vegetation, serving commer-
cial, services, educational, healthcare or administrative purposes (e.g. town halls, vide 
the works by Hanna Adamczewska and Kazimierz Wejchert100). An example of such 
structures in Nowa Huta is the retail-services building in the described Willowe Estate. 
The object has been functioning faultlessly for over 60 years. It features a valuable green 
casing, thus creating an “architectural and landscape whole.”101 

From 1953 onwards, i.e. from Stalin’s death, which made way for the period of “thaw” and 
change, the political pressure on the soc-realist historicism and rich decoration was re-
duced. The rudimentary economic calculus pointed out to the need of a more pragmatic 
approach to the design of new development in Nowa Huta. New estates emerged that 
were of a “hybrid” character: half soc-realist and half modern. The role of greenery was 
still considered very important, and it referred to both the “official” greenery – planted 
along avenues and streets, e.g. in the Ogrodowe Estate (Fig. 17B), and to the small-scale 
greenery inside the urban blocks.  

The Ogrodowe Estate is an interesting example of transformation from soc-realist design 
to the partly “post-stalinist” (1950 – 1956) style, and of abandoning decoration for func-
tionalism. The urban block interior, and precisely its southern part, i.e. the frontage with 
the northern exposure, is sheltered with dense trees, which nevertheless do not block the 
sun. (Fig. 18A) The ground floor contains garages. In the centre there are small-scale 
parking bays for 2 – 6 cars. Their surfacing is overgrown with greenery. Bollards protect 
lawns against motorists parking in forbidden places. Inner roads have been calibrated 
down to the width preventing driving with a high speed in both directions. The organiza-
tion of space is then ahead of the Dutch formula woonerf, which has been so successful 
since the late 60s of the 20th century.  

The northern part of this interior (Fig. 18B), i.e. the one with the southern frontage, has 
been generally exposed – for better access to sunlight – the number of overshadowing 
trees is minimal in this place. Nevertheless, the biologically active surfaces constitute a 
considerable part of the area. They are covered by a “thicket” of low greenery of diversi-
fied character: bushes, hedgerows, flowerbeds and lawns. The greenery also provides a 
barrier protecting the privacy of residents living on lower storeys.  

The estates of late soc-realism, created at the point of junction with the resurfacing mod-
ernism, were still characterized by valuable standards of natural elements even though 
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the decision-makers of that time began to depart from the dominance of aesthetics and 
turn towards economic and functional pragmatism. One of the positive examples of that 
period is Osiedle Słoneczne /the Sunny Estate/, created in the years 1953 – 1960. The 
original Plan reserved a block of green area between the school a residential building. It 
was consistently executed as a recreational garden – fenced in and cared-for in the gar-
dening aspect. It still serves the school during the school day, and in the afternoons it has 
the function of a guarded estate game field and playground for children and adolescents. 
(Fig. 19A, 19B) 

A lot of soc-realist housing estates were built in the People’s Republic era with attractive 
and interesting complexes of greenery – first of all in Warsaw. The People’s Republic 
flagship urban-architectural complex is Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa MDM / 
Marszałkowska street Residential District/

102 For representational reasons, it is dominated 
by “hard” public spaces, with natural character complexes being in the minority. The ele-
ment of nature was limited to lining the main streets with greenery. The authors are: 
Słanisław Jankowski, Jan Knothe, Józef Sigalin – head of the team, and Zygmunt Stępiń-
ski.  

Another leading achievement is Muranów – built on the site of the Jewish ghetto annihi-
lated by the Nazis. (Fig. 20B) It is centred around the axis of the former Jewish district 
Nalewki street, reconstructed in the communist era and renamed Nowotki street, and at 
present bearing the name of General Władysław Anders. In spite of the dominant dense 
inner-city fabric character, Muranów boasts – especially within its urban blocks – a con-
siderable proportion of biologically active surfaces and green cover.  Outstanding pre-war 
modernists were involved in designing this district – Barbara Brukalska (Sokołowska) and 
Stanisław Brukalski (inter alia: a phenomenally avant-garde and beautiful beyond descrip-
tion villa at the already mentioned Officers’ Żoliborz). It happened so, because after soc-
realism was enforced by political authorities in 1949, the Brukalski couple performed the 
act of repentance for their former artistic attitude, after which they enthusiastically joined 
the Stalinist trend in art, obtaining attractive commissions and entering the the “elite” cir-
cles in return. However, their work in the new era was most regrettable (in Muranów, e.g. 
municipal structures in Nowotki Avenue and the Community Centre). At present, in the 
scale of the Warsaw City Centre, Muranów presents relatively high values in relation to 
the natural material and biologically active surfaces.  

The leading complexes of the “soc” era also include Milica Estate in Skarżysko-
Kamienna. It is a complex of a beautiful urban block structure resembling a little the al-
ready mentioned Muranów, with valuable park interiors dominated by lawns. The higher 
green cover in Milica Estate, on the other hand, is slightly inferior to the on in Nowa Huta 
– both with reference to the amount and in the aspects of diligence of execution and 
composition attractiveness.  

In Nowe Tychy the first estate A for Anna was erected by Tadeusz Teodorowicz-
Todorowski  in the style of classic soc-realism (1951 – 1955). The central square, at the 
time named after a miner – socialist work leader Wincenty Pstrowski, now bears the 
name of the St. Ann Square (Plac Świętej Anny). The square has some charm and small 
scale – consciously modelled by the author on the Italian Renaissance. However, unlike 
the squares of Florence for example, its central dominant feature is the statue of a female 
worker with a trowel – the so-called “woman brick-layer,” with the statue of Pstrowski with 
a drill as a wall-mounted sculptural accent compositionally combined with it by an axis. 
The square has a culturally designed greenery in the form of geometrically shaped 
hedgerows repeating the whole rectangle of the frontage development, and most of its 
area is taken up by lawns.  

In 1951 a contest was announced for the plan for Nowe Tychy, which was won – with an 
excellent design – by Kazimierz Wejchert and Hanna Adamczewska (from 1962  Adam-
czewska-Wejchert). The first estate they built – Estate B, features a splendid social-
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spatial dominant, which is a square of a forum character for the inhabitants of the whole 
Tychy. It was named adequately to the estate B after (Krzysztof Kamil) Baczyński. It is 
surrounded by very interesting frontage architecture – a combination of Silesian histori-
cism and modernity – and by valuable greenery. From 1955 onwards the Wejcherts were 
official general designers of the new city for the rest of their lives.  

Sensu largo soc-realism went down in history as cultural and anachronistic imitation – a 
revivalist curiosity, characteristic of dictatorship regimes. Yet as far as the content matter 
of this article is concerned – referring stricte to the element of nature in housing estates, 
its realizations in Poland  have to be valued very highly. This peak of creation and realiza-
tion in the scale of popular housing construction has had no match in this country so far, 
to say nothing of its being surpassed.  

THE RECOVERED MODERNISM OF 1956 – 1970: REMNANTS OF ESTATE HUMAN-
ISM AND NATURAL VALUES103  

In 1956, the period of intensified repressions lasting three years after Stalin’s death was 
coming to an end, and the period of political, social, economic and cultural “thaw” began. 
Its emotional psychological and sociological significance in Eastern Europe and in Poland 
may almost be compared to the atmosphere of the transformation period after the col-
lapse of communism in 1989. Yet, in fact, objectively, the “thaw” consisted merely in the 
fact that some new groups of party leaders came to power replacing the old ones. The 
countries in question were still members of the Council of Mutual Economic Assistance 
(the Comecon) ruled from Moscow. There was no change in composition of the military 
Warsaw Pact, either, which continued the cold war with Western Democracies, only in a 
slightly less direct manner.  

Most significant changes that took place as a result of the East-European “thaw”, and in 
our country – especially as a result of Polish October ’56, pertained to culture and art, 
including architecture and urban design. Soc-realism was enthusiastically discarded, and 
designers welcomed the International Style – the Modern Movement, i.e. modernism, 
which was no longer confused with art nouveau, also called modernism, especially in the 
circles of art historians.104 

In the West, the uninterrupted reign of modernism lasted for years, especially after the 
end of the 2nd World War in 1945. So the universal reconstruction and expansion of cities 
was done mostly in the form of multi-family housing estates. Economic calculation proved 
that they were the cheapest and the most capacious of all the forms of residential devel-
opment, especially when compared to the traditional urban development or classic de-
tached-house residential districts. Therefore, in relation to housing estates, modernism 
meant the rejection of the European city idiom, i.e. of frontage development forming 
streets and squares.  

Multi-family housing estates were built on the site of traditional urban spaces. On the 
inspiration of the vision created by Le Corbusier (New Paris – the Voisin Plan) and by 
Bauhause (Ludwig Hilbesheimer: New Berlin – Alexanderplatz), vast expanses of land 
built up with point blocks set in groups and slab blocks in the monotonous “comb” ar-
rangement were more and more universal reality.  

When done by masters, they had valuable green covers, which were respected alongside 
with the modernist doctrine of loosening the development for hygiene, ventilation and sun 
exposure. They were part of the notion of healthy recreation “after work and school.” In 
the exemplary pre-war designs – in the already mentioned theoretical vision of New Paris 
created by Le Corbusier and in the complex of professor houses in Dessau done by Wal-

                                                 
103 Kosiński Wojciech, 2003 B. Architektura współczesna /Contemporary Architecture/ In: Dzieje Architektury w 
Polsce /History of Architecture in Poland/.Wydanictwo Kluszczyński, Kraków, pp. 343 – 362.  
104 Ibidem.  
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ter Gropius – beautiful, high and densely planted trees and lawns constituting biological 
base for trees and shrubs played a major role. Such greenery, simple and unpretentious, 
constituted the modernist canonical scripture – inseparable from the box development.  

The first flagship estate made up of modernist blocks of flats are Sady Żoliborskie 
/Żoliborz Orchards/, created in the years 1958 – 1973. (Fig. 22A) It exhibits human and 
natural values, both by name and in reality. Its designer was Halina Skibniewska (Fig. 
22B) She has become a symbol of the new trends, also in the political life. At the same 
time, she guaranteed continuity of the old humanistic and natural modernism as previ-
ously she had been an assistant to the outstanding pioneer of the Polish modernism, 
Romuald Gutt.105 

The estate is radically modern and open in form. There are no compromises with urban 
design or historic architecture. It is characterized by a free composition – made for walk-
ing, not for cars. The blocks, however, have been organized in a clear, rhythmic layout –  
familiar to an urban dweller. And thus, in spite of the free character of the exterior outline, 
the estate retains a definite shape and easy identification in its interior.  

The buildings are of human scale since they only have several storeys. They are rather 
point blocks than tower blocks and blend harmoniously with the exceptionally lush green-
ery of the orchards from which the name of the estate was derived. The location in Żoli-
borz, famous for the country’s best nostalgic estates of the second decade and early-
modernist ones (WSM) of the third decade of the 20th century, was a challenge for the 
designer. H. Skibniewska took up the challenge and did a very good job creating a blue-
print of modernist complex of blocks “with a human face” and with an impressive, vision-
ary and exemplary role of the natural material. (Fig. 23A, 23B) This blueprint has never 
been surpassed in later modernist estates of the communist era.  

In Kraków, architects welcomed the modernism of the Modern Movement enthusiastically, 
as it had been coveted yet impossible to implement for 7 years of the enforced “soc.” The 
first estate after the October “thaw” of 1956 to be built was Osiedle Kolorowe /the Colour-
ful Estate/ in Nowa Huta (1956 – 1960), located directly in the close vicinity of the soc-
realist Centrum D estate in the Centralny Square complex. The new modernist estate of 
concise aesthetics was a harmonious continuation of the decorative soc-realist segment 
stretching from the Centralny Square. (Fig. 24A – 24B) Thus it was more of an evolution 
than revolution. On principle, designers of the early modernism after 1956 respected the 
urban fabric in which they placed their estates. That was the way of thinking H. Skib-
niewska shared when designing the Sady estate – confronted with the inter-bellum Żoli-
borz, and so did J. Ingarden in the Kolorowe estate, which was a continuation of the soc-
realist Centrum.  

Such conduct was compliant with the “rule of good continuation” – an idea formulated by 
Juliusz Żórawski,106 a leading modernist active from the 30s of the 20th century, but also 
an academic working under the guidance of the historian of philosophy and culture 
Władysław Tarakiewicz. Thanks to this dual nature of ideological and intellectual influ-
ences, Żórawski was able to present a fascinating argument for the need of continuity 
with reference to larger holistic entities, e.g. in the urban scale, and for the admissibility of 
stylistic discontinuities of small components, e.g. houses, within those large entities. This 
principle creates an ideal compromise between tradition and innovation, e.g. protects an 
urban context in spite of daring infills. This line of thinking remains in complete contrast to 

                                                 
105 The author owes direct information on Sady to his professional contacts with H. Skibniewska, which took 
place inter alia when he was invited to cooperate as a lecturer in the years 1976 – 1986 in the Post-graduate 
College of Housing /Studium Podyplomowe Mieszkalnictwa/ headed by her. Formally it functioned as a joint 
initiative of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology and the Central Association of 
Housing Construction Co-operatives – with its seat in Miedzeszyn.  
106 Żórawski Juliusz, 1973. Prawo dobrego kontynuowania /The Rule of Good Continuation/ In: O budowie formy 
architektonicznej /On the Structure of an Architectural Form/, Arkady. Warsaw, pp. 115 – 132.  
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Giedion’s “birth of a new tradition,”107 which term signifies a decisive rejection and opposi-
tion towards the heritage of the past, and thus also opposition towards the site context. 
After decades, the opinion was reaffirmed by Rem Koolhaas in his famous aphorism of 
little elegance: fuck the context. 108 

With reference to its urban design, the Kolorowe Estate was shaped in compliance with 
the original Plan. It respected the regulatory line of development from the side of the main 
artery: Aleja Planu 6-letniego /The 6-year Plan Avenue/, now Aleja Jana Pawła II /John 
Paul II Avenue/. The avenues, true to their name, are equipped with an abundance of tall 
trees. They were planted from the beginning of building the new city under the guidance 
of A. Ptaszycka. The height of the new blocks was also adjusted to the earlier soc-realist 
buildings, with one exception – a border-line point block, consciously built to stand out as 
a visible “boundary post of modernism.”  

Five storeys were decreed the optimum and recommended block height to be imple-
mented in the scale of the whole country. This was the maximum acceptable height with-
out the need to install costly and often defective lifts. Higher blocks – point blocks and 
very few high-rise towers – were rare exceptions. Blocks that were lower than 5 storeys 
were built less frequently as the decision-makers considered them “uneconomical.” They 
were designed in exceptional situations mostly for landscape reasons, but also e.g. in the 
country for PGRs /Państwowe Gospodarstwa Rolne – State Agricultural Farms/.  Pre-
cisely because of the desire to preserve the unspoilt view of the avenue joining Kraków 
and Nowa Huta, the long buildings of the Kolorowe Estate were designed to be one sto-
rey lower than the recommended optimum. It is 4 stroreys in this case, i.e. the ground 
floor – partly destined for services – and 3 storeys of flats. Inside the estate, however, the 
standard “fives,” as they were called, were built.  

The designer Janusz Ingarden (earlier – a prominent assistant to the soc-realist creation 
leader of 1950 – 1955 Tadeusz Ptaszycki) received a grant for a stay in Sweden to study 
the principles of building modernist housing estates consisting of point blocks and slab 
blocks on the example of Stockholm’s satellite complexes – Farsta and Välligby. Another 
important model was the London estate of point blocks – Roehampton. An architect-
researcher and theoretician from the Cracow University of Technology Jerzy Leon Tysz-
kowski studied them in-situ, and then popularized the urban design and architectural 
models of a modernist housing estate in his articles and doctoral dissertation.  

In the Kolorowe Estate – the pioneering design of the new modernism – the unusual and 
fascinating thing was the “completion” of the soc-realist urban layout (designed in a totally 
different political and cultural period) with the use of an extremely contrastive architectural 
convention. Elongated blocks constituting the majority of the cubature fill of the Estate 
have the form characteristic of the early Modern Movement propagating human scale.  

They are simple prisms with rhythmically repeated loggias and balconies. Their colour 
scheme was in the premises an element that made modern houses programmatically 
different from pre-modernist ones, including also soc-realist creations. It is glaring white 
colour with freely composed arrangements of rectangles in strong primary colours, re-
sembling the painting of the de Stijl Group. They were placed especially eagerly inside 
the loggias, which provided frames for these monochromatic pictures.  

The line of junction between the old Centrum D and new Kolorowe Estate was filled with 
beautiful trees, which are at present very high – they have outgrown they 5-storey build-
ings – mostly beeches and ash-trees and with the base in the form of various shrubs. 
This beautiful park greenery in the form of an avenue lined with trees constitutes an entry 
into the interior of the impressive urban block, in itself a junction between “the old and the 

                                                 
107 Giedion Sigfried, 1968. Przestrzeń, czas i architektura /Space, Time and Architecture/, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warsaw, 852 pp.  
108 Koolhaas Rem, 1994. Fuck the context – that’s the basic rule of bigness. In: Thinking big – Dutch architect 
Rem Koolhaas inverviewed by John Rajchman. Art Forum 6, Art and Education. New York, pp. 4 – 14.  
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new.” (Fig. 25A – 25B) The “gate-like” narrowing of the space has also a practical func-
tion – it creates a “nozzle” improving ventilation.  

This interior among blocks of flats has an irregular shape – more trapezoid or polygonal 
than classic urban block rectangular, because it is created on one side by the back of the 
soc-realist Centrum D estate, and on the other side by the ends of the elongated “corri-
dor” interiors contained between the modernist blocks. This huge interior common for 
both estates – a border zone between soc-realism and modernism, which was created as 
a result of the 1956 changes, indicates that the significance of greenery in modernism 
diminished a little – it is not as lush as in the soc-estates.  

The extraordinary situation of “a junction” between two different urban compositions 
brought about the creation of a huge, slightly chaotic biologically active surface. At pre-
sent it is threatened with “congestion” in the form of developer apartment blocks. It is a 
true paradox, because for the first time this interior was threatened with being built up in 
the era of Gomułka (vide later on in the text), but was saved at the time for the common 
reasons of nature and recreation.  

In modernism, urban blocks of development were replaced by free standing blocks of 
flats, often arranged in a parallel way (in a “comb-like” manner). In such situations, new 
interiors were created between blocks of flats – open at both ends and thus creating “cor-
ridor-like” compositions instead of former classic closed interiors resembling squares. 
(Fig. 26A – 26B) Interiors between blocks of flats were less and less carefully designed. 
Firstly, because of the acceleration of the estate “production” pace, and secondly, be-
cause of the modernist doctrine, which permitted compositional freedom as opposed to 
the earlier “Polish manor house” and “soc” classic canons. Greenery was paid less and 
less attention in the design process.  

Inhabitants, left to their own devices – most of them coming from rural areas, especially 
elderly people looking after grandchildren whose parents worked at the Steel Works – out 
of their own free will saw to the enrichment of the estates with the vegetation cover. They 
had a sense of identification with the place and treated it as their own although the were 
mere tenants. As descendants of peasants-farmers, they were used to land ownership, 
which mental habit decades of communism had not been able to eradicate. These people 
were proud of their new abode and considered it a step up on the social ladder – “from a 
cottage to a block.” 

Soon after Władysław Gomułka came to power, the initial enthusiasm faded away and 
was replaced by stagnation and impoverishment. Some hazards occurred with reference 
to e.g. the quality of estates. The danger pertained to the standards of all the elements 
making up housing estates: construction process, public spaces and spaces between 
blocks of flats as well as the greenery. Gomułka, installed in power by Moscow in order to 
make a retreat from Stalinism, introduced a coarse and poor, anti-cultural and anti-
intellectual version of communism. In housing estate design, apart from admitting the 
Modern Movement, coveted by the whole population of cultured people, everywhere in 
the Comecon countries, it brought on the introduction of drastic cut-downs in funding. 

Their visible and acutely felt manifestation was the famous “congesting.” Housing stan-
dards were drastically reduced, and there was an ordinance to built up estates leaving 
absurdly little free space. A visible example of the above was the famous sentence di-
rected by Gomułka at the Kraków party secretary showing him round the standard-setting 
Kolorowe Estate: ”You are extravagant in the way you are building, put some more blocks 
between the ones that are already here.”109  In subsequently introduced “congesting” 
standards of development, obviously, biologically active surfaces fell one of the first vic-
tims. Not only were they getting smaller and smaller, but also accidental empty places of 
little importance for health and aesthetic values were included in the overall amount of 
greenery in order to meet the statutory requirements.  

                                                 
109 According to J. Ingarden’s memories recounted to the author of the article, 1979.  
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In spite of this, the Gomułka period (1956 – 1970), characterized by construction in the 
building and material technology of great-block elements, but not yet of great slab, 
brought a number of successful realizations, or at least realizations that would qualify for 
conditional approval as for the situation of communist impoverishment.  

They are first of all the beautifully located, designed and realized Jerzy Ziętek Estate in 
Bytom, Michałów Estate in Radom and Centralne Estate in Stalowa Wola. They are of 
small scale, with dominating biologically active surfaces and moderately big green cover.  

SOC-MODERNISM 1970 – 1990: DEHUMANIZATION OF HOUSING ESTATES, 
GREEN COVER ATROPHY110 

In the 70s of the 20th century, housing estates in the West were experiencing a severe 
crisis or radical transformation in consequence of the declining approval of “the heavy 
modernism.” Both in the Western Europe and in the USA it was soon realized that hous-
ing estate projects are a road to nowhere [Kosiński 2003A]. In 1971, a Danish researcher 
and designer Jah Gehl published a fundamental book on the subject Life Between Build-
ings,

111 in which he preached the need of human scale and beautiful form of housing 
structures and details, attractiveness and ludic character of the spaces between blocks, 
and first of all the abundance of greenery and biologically active surfaces [Gehl 1971]. In 
1972, the housing estate Pruit-Igoe in St. Luis designed by the famous modernist Minoru 
Yamasaki (the same who designed the unfortunate WTC towers in Manhattan) – a flag-
ship modernist realization but at the same time repellent in its severity and absence of 
greenery – was blown up. The monstrous housing estates in the West Berlin, each of 
them housing populations of nearly 20,000 inhabitants – Gropius-Stadt and Märkisches 
Viertel – became a loathsome synonym of oppressiveness and disdain for citizens. In the 
years 1975 and 1985, they were centres of serious social unrest evidently caused by 
dissatisfaction with the housing environment.       

Urban and architectural evolution of modernism into the so-called Late Modernism trans-
formed the formula of multi-family housing estate of high density into an attractive super 
structure of unusual, sculptural, multi-coloured architectural forms with covered car-parks, 
imaginatively designed pedestrian passages, sculptures, artistic installations and finally 
with rich biologically active surfaces covered with organized greenery. The so-called New 
Cities (Villles Nouvelles), for example, were created in this way, as Paris satellite com-
plexes. Their assets in the form of great care of the greenery were to maintain popularity 
of big estates, which was only moderately successful. After the first period of apprecia-
tion, in most cases they turned into ghettos of poorer and excluded communities.  

In the 70s of the 20th century, the process of mass housing estates realization took a 
completely different course in the East. Huge demand for housing resulting from industri-
alization and services sector development in cities as well as absence of any settlement 
alternatives permitted communist regimes to dictate extremely primitive formulas of hous-
ing environment design. The housing estate spaces were usually filled with only 11-storey 
blocks or higher and vulgar asphalt driveways cast in neglected lawns, while trees and 
biologically active surfaces became for state and pseudo-co-operative investors an in-
creasingly less necessary luxury.  

Surfaces between blocks turned into dried clay immediately after first inhabitants moved 
into their flats, because people no longer had the sense of identification with such non-
urban “sleeping rooms” far away from city centres. Especially inhabitants and supervisors 
of municipal and co-operative housing estates of Eastern Europe decided that the space 
between blocks was unimportant, alien and unworthy of interest, all the less of care and 
cultivation. Lack of sense of ownership caused that even when residents used the spaces 

                                                 
110 Kosiński, 2003 B, op.cit.  
111 Gehl Jan, 1971. Livet mellem husene. Kunstakademiets Arkitektskole-Arkitektens Forlag. København, 214 
pp.  
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between blocks as playgrounds for children, recreation areas for adults and the elderly or 
game fields, their attitude was purely consumptive, without feeling the need to protect or 
look after them.  

A living urban organism, witness to all the changes from soc-realism, through moderate in 
scale and ecological approach early modernist housing estates of the Gomułka period 
(1956 – 1970) to the heavy, anti-ecological projects of the Gierek and his successors’ 
times (1970 – 1989) – was Nowe Tychy. After the already mentioned successful soc-
realist estates: “A” (T. T.-Todorowski) and “B” (H. Adamczewska and K. Wejchert), from 
1955 onwards later estates in Tychy until “Z” for Zuzanna, were created under the aus-
pices of Hanna Adamczewska and Kazimierz Wejchert. They were executed in the mod-
ernist conventions, of which the authors were ardent followers.  

However, because of deteriorating political and economic conditions, the authors had 
less and less possibility to treat organized greenery as seriously as in the “soc” era. The 
author of these words, a frequent visitor to Tychy in the 70s and 80s of the 20th century, 
on numerous occasions, while being shown round by Hanna Adamczewska and Kazim-
ierz Wejchert, learnt in situ that yet another parcel of inner-city green area had been des-
ignated by decision-makers for development.  They were annexed by authorities as the 
so-called easy locations for cubature projects, as they had good locations in the city, eas-
ily accessible from the transportation point of view and equipped with installation infra-
structure.  

Such drastic procedures – the drive to built up with cubature structures the so-called easy 
locations – inner-city open areas – squares and plazas, i.e. public spaces and spaces 
destined for recreation – had survived until the transformation period. In Kraków, two 
locations fell victim to this drive: a square between Włóczków, Kościuszki, Syrokomli and 
Morawskiego streets – with an open view towards the Vistula river valley and the Wawel 
castle, where an aesthetically blunt building of Novotel-Ibis hotel was erected,  and an 
originally beautiful triangular Raczyńskiego Square in the Officerskie Estate between 
Moniuszki, Bandurskiego and Brodowicza streets, where a church and a shopping centre 
were built. The author of these words expressed his opinion on the above projects at the 
internet portal run by Cracow University of Technology students in an article with a sar-
castic title “Building up Kraków’s squares and plazas” in the series “In Professor Kosiń-
ski’s eye” (2001 – 2003).  

Overthrowing W. Gomułka’s group towards the end of the 1970 and taking over the 
power by Edward Gierek’s group had some consequences in the field of housing estate 
design which manifested themselves in the slogan “we’re building a new Poland.” The 
obligatory height of blocks was raised to almost exclusively 11 storeys, with occasional 
18 or even more in big cities (e.g. the famous “star” towers at Roździeńskiego Avenue in 
Katowice, authors: Aleksander “Leszek” Franta and Henryk Buszko with their team). The 
layouts of standard estates were to an ever greater extent imposed by tracks of cranes 
assembling blocks from great-slab prefabricated elements, and thus the layout became 
extraordinarily primitive.  

Urban designs were exclusively building-oriented, while the quality of spaces between 
blocks, including both the organized public spaces and green areas, deteriorated practi-
cally to non-existence. Inhabitants waited impatiently for the moment when they would 
afford to move out of the estate and they did so as soon as they could, so flats were in-
creasingly of a rotational dwelling character, there was no sense of home. One of such 
estates was and still is the Krowodrza Estate in Kraków – particularly inhuman in scale 
and primitive in the form of buildings. (Fig. 29A – 30B) 

The method for organizing space in housing estate was the already mentioned sloppy 
pouring of concrete and asphalt and leaving uncultivated wasteland patches with some 
remnants of grass and self-spreading weed, which depending on the weather turned into 
mud swamps or dried clay pools. Public space became a historic or otherwise unknown 
phenomenon. Residents’ sense of identification with the housing estate space dropped to 
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zero level. Primitive exploitation and vandalism ruled. The cult of accumulating material 
goods and consumption fostered by the authorities as the so-called “little stabilization” as 
well as mere practicality manifested themselves in acquiring cars. Estate interiors were 
soon filled with garages for the chosen, corrugated steel shacks for the faring moderately 
well and car parks for the rest, plus parking on the pavements and lawns for those who 
did not manage to secure a better place. (Fig. 29B) 

The border green belt separating the estate from the ring-road, created, after mounting 
the acoustic screens, an exceptional chance of creating a valuable park area for this gi-
gantic “sleeping room.” Yet the old habits from the communist period prevent this attrac-
tive strip of biologically active surface from becoming something else than “the nobody’s 
wasteland” of revolting aesthetic appearance and no function whatsoever. (Fig. 30A, 30B) 

A study example of a spectacular failure of a modernist housing estate in its Polish ver-
sion – both in the communist period and after 1990, unique in its awfulness, is the so-
called Airport. (Fig. 31A – 33A) The area of the former airport in Czyżyny between 
Kraków and Nowa Huta created an ideal chance for creating a “green keystone” – a 
magnificent huge municipal park, a Polish version of the New York Central Park. Yet the 
situation of the late 60s of the 20th century (declining years of the Gomułka period) and of 
the 70s (the beginning of the Gierek’s era) was not favourable for taking up this grand 
concept. Finally, the decision was taken to build a housing estate there. Nevertheless, in 
the beginning the situation looked more hopeful.  

Although the edges were destined to be developed in the form of modern housing estates 
exhibiting the standards of friendly modernism of the Sady Żoliborskie type, adjacent to 
the exterior arteries, but the runway and the huge meadow were still planned for a mega-
park. Two subsequent contests were carried out – an open one and another one with 
limited participation, both of which provided interesting material. They gave good answers 
to the question of how an interesting gigantic meadow cut through by a runway could be 
transformed into a “human green estate.” The first contest was won ex equo by two 
teams: Barbara Bartkowicz and Tadeusz Bartkowicz with their team, and Mieczysław 
Turski with his team, which contained inter alia Aleksander Böhm and the author of these 
words. But no one of projects done  in this competition was chosen do be built up. 

Of the best, general development plan by Witold Cęckiewicz with his team of the Cracow 
University of Technology, which received the first prize in the second contest with partici-
pation by invitation, only a  part was implemented – two separate housing estates on two 
sides of the runway, designed by completely different people and organizational units 
(first of all Maria Czerwińska with her team, and also other teams). Attempts to save the 
original plan, thanks to W. Cęckiewicz’s consultations, led to saving the runway at least 
as an undeveloped area – still a reserve for a later, in spite of everything, park.  

Brother Albert’s church by W. Cęckiewicz – beautiful and well located to the north of the 
runway, near a school with a garden and the small Pilot Stanisław Skalski park, bestowed 
upon the central section of the runway the rank of a public space for future adequate 
arrangement. To the north side of the runway, Dywizjon 303 Estate was built, and to the 
south – 2 Pułku Lotniczego Estate / 2nd

 Air Force Regiment Estate/. Three contests were 
carried out for the runway area – without a satisfactory result. One contest provided for a 
1000-metre totalitarian colonnade leading to nowhere to be erected at the place, the sec-
ond one suggested for the runway to be turned into a market place with kiosks of the type 
that existed in Warsaw at the time, in the Defilad Square or in the 10-lecie Stadium.  

An exquisite central area with a fascinating runway surrounded by meadows has re-
mained undeveloped until today. Apart from Brother Albert’s church, the whole of the 
development projects at the site of the airport is a scandalous failure in Kraków develop-
ment both in the communist era and the 3rd Republic period. The area of green land – 
lying fallow, inaccessible, full of garbage and uncultivated constitute an astonishing ex-
hibit of the worst sloppiness of the communist time, surviving in an unaltered form for the 
23 years after the political transformation. A counterpoint completing the gigantic disso-
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nance is the phantom runway – a monument of scandalous neglect. At present, more and 
more of this area is subject to small developers’ various designs, which guarantees un-
doubtedly deterioration of the spatial chaos, which can already be seen in the form of a 
surreal car park looking like a scrap yard. (Fig. 31B, 33A) 

The unused airport would be a splendid joint element of two urban organisms if a great 
park were created there, even if only the part that is left undeveloped were destined for 
this purpose. It would compensate for green areas shortages in the growing great 
Kraków, which emerged when Nowa Huta together with considerable areas of the sur-
rounding villages were incorporated into its boundaries. (Fig. 31A, 31B) The runway was 
– and has remained  even in its ruined condition – an exceptional object that could play a 
sensational role of a “backbone”  of the central park complex in a dynamically growing 
area. The city planners have wasted this unique chance – unlike in other places where 
similar opportunities have been well used – the Turia river dried bed in Valencia or a strip 
of land left after liquidation of an inner-city highway in St. Diego both have been turned 
into linear parks.  

The runway is partly used as a storage place for containers and a cheap car park for 
vehicles, including crashed ones, and lorries. Building new apartment houses on the un-
used areas will not help the overall situation, just the closest vicinity of the blocks, fenced 
away by the developers will acquire a better look. (Fig. 31B, 33A) Of all the neglected 
gigantic public estate areas, just a patch has been cleaned up as an exception – the one 
situated at the entrances to buildings housing mostly the estate administration offices and 
private services units. (Fig. 33B) In the summer semester of 2012, the runway and those 
parts of its surroundings that have not been built up yet will constitute a desperate study 
subject for a municipal park function for Kraków-Nowa Huta prescribed to students and 
diploma students of the CUT Faculty of Architecture under the author of these words’ 
supervision. 

A majority of great-slab 11-storey housing estates built within the framework of the 
Gierek’s “Second Poland” plan has no valuable green cover. The following negative ex-
amples may be enumerated with this respect: Bydgoszcz – Kapuścińska Estate, Często-
chowa – a group of estates Północ, Rybnik – Nowiny Estate, Tarnów 2 – a group of es-
tates, Warsaw – Kabaty and Stegny – a bad symbol of this past era housing estate, and 
Wejherowo – Kaszubskie Estate.  

Among the very few great-slab estates of the 70s and 80s of the 20th century that posses 
some valuable natural components, we may point out to several good examples. In 
southern Warsaw, the complex of Służew nad Dolinką (Andrzej Kiciński and others) de-
serves respect. It is wonderfully incorporated into the fanciful hypsometry of the land, 
highlighted by smooth and wavy lawns, completed in a true modernist way with original 
inventive architecture with characteristic “pillar” balconies. Ostrobramska Estate in the 
area of Witolin – Praga Południe has excellent landscaping. (Fig. 34A) Although the ar-
chitecture is the product of the most brutal period of prefabrication – the 70s of the 20th 
century (W-70 system, “Żerań” system, “H” frames), in the renovated form and sur-
rounded with greenery, it looks good.  

In other cities, the Retkinia Estate stands out and deserves recognition in its landscaping 
aspect. Exclusive estates for the communist dignitaries were projects of peculiar charac-
ter, as all their aspects – urban design, architecture and green cover – were of very good 
quality. Such morally controversial settlement, beautifully constructed, with splendid land 
formation and exquisite greenery, is the so-called Zatoka Czerwonych /the Bay of the 
Red/ in Sadyba, Warsaw. Apart from communist dignitaries, it was inhabited by com-
monly known, respected and well-liked celebrities from intellectual and artistic circles.  

 



WOJCIECH KOSIŃSKI, PIĘKNO I BRAK PIĘKNA ZIELONEJ SZATY W OSIEDLACH II RP, PRL ORAZ III RP87 

 

TRANSFORMATION PERIOD HOUSING ESTATES (1990 – 2012) 

The activities signaled above – attempts at gentrification or healing in estates built in the 
times of the past regime, e.g. in Ostrobramska Estate (Fig. 34A), are undoubtedly the 
effect of the political transformation. Estates are no longer “nobody’s space” – they ac-
quire owners, who protect their rights as well as care for the surroundings which are truly 
their own.  

 In the latest period, an excellent form of healing and gentrifying the spaces in the worst 
housing estates are the actions taken up in the Warsaw Bródno Estate.112 (Fig. 34B) The 
design process started in 1961, the construction was commenced in 1965 and lasted 
throughout the 70s of the 20th century. For decades it ranked among the particularly in-
human. Yet the period of transformation created conditions for its impressive gentrifica-
tion. The psychological and social motivation of the inhabitants, especially young people, 
plays the crucial role in this process. In their actions they defy well-established stereo-
types – they strive to legitimize and make real the slogan “I love housing estates.” An 
exceptionally valuable and spectacular example is the artist Paweł Althamer and his ac-
tivity in creating the artistic Bródno Sculpture Garden (2009). An effect of his actions is a 
considerable improvement of the landscape in this estate’s gigantic interiors, with splen-
did water reservoirs and greenery cover creating a park-garden scenery of the 21st cen-
tury. An artist using a related method of pro-landscape activity through space artistic ani-
mation in Warsaw is Joanna Rajkowska. With her works, the artist performs the acts of 
gentrification of “hard” spaces in central urban interiors. Her works were in chronological 
order: first the synthetic palm tree in de Gaulle’s roundabout and then the natural pond – 
Dotleniacz /the Oxygenizer/ near the Grzybowski Square.  

In the national scale, the greatest event in housing estate building of that era was Ur-
synów. It is a work of a number of outstanding architects. The coordinator was at first 
Jacek Nowicki, and then – permanently – Marek Budzyński. Other distinguished mem-
bers of the team were inter alia: Ludwik Borawski – prematurely dead not long after the 
commencement of the works, Andrzej Szkop – particularly interested in spaces between 
blocks, public spaces, the concept of alleys and implementation of climbers, as well as 
others. Ursynów has had numerous values from the first stages of its design, which make 
it different from monotonous housing estates, dehumanized in scale and aesthetics. It 
has been created in this way in spite of the disastrous conditions imposed from “above” in 
the dictatorship country.  

From the point of view of this article, the already mentioned concept of small-scale ser-
vice “alleys” in greenery deserves a special treatment. Andrzej Szkop explains it in his 
cult presentation in the periodical Architektura , together with his hand drawings, although 
the concept was probably, like most Ursynów innovations, the creation of M. Budzyński. 
The beautiful and ecological concept of alleys was not implemented in the course of the 
building of the estate due to the deteriorating economic situation of the country in the 80s 
of the 20th century. Nevertheless, it found its positive continuation in realization of the 
promenade at Wokalna street. During the subsequent decades Ursynów was given new 
generations of development, starting from the church, through the market square to the 
church surroundings.  

The newest housing estate in Ursynów – Osiedle Pod Brzozami /The Estate Under Birch 
Trees/ (Marek Budzyński et al. 2005 – 2007) is a total success – an excellent, world-class 
realization.113 Since the time of designing and building the New Warsaw University Li-
brary, M. Budzyński has been cooperating with landscape architects with success, which 
does not challenge his artistic dominance over the whole of his urban-architectural under-
                                                 
112 Park Bródnowski – Parkiem Rzeźby, / The Bródnowski Park – a Sculpture Park/.  In: Warszawskie Bródno, 
2010, http://brodno.blox.pl/html/1310721 
113 Budzyński Marek, 2011. Przekształcanie przestrzeni w miasto współżycia natury i kultury /Transforming 
Space into a City of Nature and Culture Co-existence/ Paper for the National Conference organized by Poli-
technika Śląska /Silesian University of Technology/ ULAR – Urban Landscape Architecture Renewal. Gliwice 
January 2012.  
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takings. In the Polish scale, M. Budzyński is a leading artist, who in the recent decades 
has complemented his sculptural architecture with the richness of landscape architecture. 
They are characterized by beautiful, intimate architecture and public spaces.  

They stand out against the background of probably all Polish housing estates due to their 
fantastic lush greenery, both organized as community parks between buildings and in the 
form of hanging gardens. They are impressive clusters of climbers growing in pots and 
falling down the walls. It is another manifestation of the above-mentioned strong and con-
sistent involvement of the artist in architectural greenery creation – both on the ground – 
constituting a significant part of the biologically active surfaces in the estate – and con-
nected integrally with the cubature structures, the latter given innovative and artistic 
treatment.  

The political transformation has brought ambiguous effects in the field of housing estate 
building. They are basically all private, built by developers, although often located in the 
areas designated for housing estates already in the urban plans developed in the com-
munist era. The quality of execution has improved radically, and so has the scale – now 
close to the acceptable “human scale.” However, the element of nature: land formation, 
water features, biologically active surfaces and multi-layered greenery – in most cases 
leave a lot to wish for. The old Polish tradition of the estates from past decades is still 
strong, which claims that only houses and cars are important. The following estates are 
characteristic of the transformation period: Gdańsk – Hajduczek Estate, Gdańsk – 
Nowiec Estate, Gdańsk – Wzgórze Focha Estate, Gdynia – Fort Forest Estate, Reda – 
Przy Młynie Estate, Szczecin – Magnolia Park Estate, Tarnów – Tarnów 3 Estate, We-
jcherowo/Reda – Fenikowskiego Estate, Wesoła near Warsaw – Laguna Estate, Wilanów 
– Milion Estate and Wrocław – Mieszczańskie Estate.114    

The typology of new developer estate is complicated, which affects the aspects of nature 
within their boundaries. The following types may be distinguished: enclosed estates and 
open estates – incorporated directly into the urban fabric as e.g. subsequent urban 
blocks. There are estates located in city centres – as infills of a kind – completing the 
urban fabric and filling hollows in the existing development. For contrast,  we should men-
tion estates completely separated from urban organisms, flung freely into an open land-
scape and creating new islands of development surrounded by nature.  

The new generation of housing estates is characterized by diversified intensity and den-
sity of development. Typologically, there is a multitude of forms – from multi-storey, com-
pact, multi-sectional mega-structures providing housing and services functions on one 
extreme, to complexes of loosely spaced individual cottages on large parcels of park 
character on the other. Each of the types mentioned above as well as others is character-
ized by a different manner of integration with natural components: soil, land and rock 
forms, lawns, flower beds, shrubs, trees and open water bodies – standing and running.  

In Kraków, a classic example of a housing project from the early transformation period is 
the Żabiniec Estate. It was erected on the area that used to be peripheral, but now is well 
connected as far as transportation is concerned and in fact not far from the city centre. 
(Fig. 37A) There is a characteristic discrepancy between opinions on this estate, charac-
teristic also in relation to other developer-built estates. On the one hand – the estate is 
criticized by experts on environmental issues, but on the other – it enjoys the approval of 
investor groups (“lobbies”). The location stirred controversies and protests, inter alia of 
Janusz Bogdanowski,115 because it annexed an important city reserve area of public park 
greenery. Nevertheless, after its completion in 1996, the project was declared “the Struc-
ture of the Year.” 

                                                 
114 See: Kosiński, W., 2011. Op.cit.  
115 Bogdanowski Janusz, 2002. Zielone ruiny Krakowa / Green Ruins of Kraków/, Aura, Issue 5. Sigma. War-
saw, pp. 16 – 18. The author of this article is indebted for valuable remarks connected with Janusz Bogda-
nowski’s activities (1929 – 2003) in the field of housing estate landscapes to Ms. Monika Bogdanowska, Doctor 
habilitatus. 
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When we look at the estate, we will notice immediately the characteristic contrast be-
tween the vivid fresh  colours of this new generation “developer” product and the grey 
tone of the surrounding communist period estates. The second striking difference is that, 
unlike the loosely scattered free-standing blocks representing the “soc-modernist” period 
of the communist era, the new estate makes visible attempts to create a link with tradi-
tion. (Fig. 37B) It refers both to urban tradition – through urban block layout and alleys, 
and to architectural tradition, through the dimensions of the houses making reference to 
19th century tenant houses, sloping roofs and architectural details. An unpleasant feature 
that catches the eye of the observer is absence of public greenery, apart from trivial 
lawns, in spite of over 10 years of the estate existence and use.  

As far as greenery is concerned, various parts of the estate are equipped in an unequal, 
even unfair, way. In a particularly attractive area of the estate, a privileged house has 
been located – with private terraces, with fore-gardens – carefully planned by residents 
and gardeners – as their private domains. In the direct vicinity are standard buildings 
without any organized greenery. Public space is thus ignored as “not owned.” It is a paral-
lel phenomenon to the one occurring in “soc-modernist, nobody’s” housing estates of the 
communist period. As it appears, being nouveau rich does not necessarily raise one’s 
cultural standards. (Fig. 38A)  

The only attractive public green space remains de facto in the private domain. In the fo-
reground of the above-mentioned privileged house, on the edge of the estate, there is a 
gas connection terminal with a little interior fenced-out area, around which a garden has 
been arranged – a recreation area for the inhabitants of the adjoining building. The main 
supply line runs from the street under this garden – playground, and there are overhead 
high-voltage lines running above it. Since this area has been excluded from development, 
it has been used for recreational greenery. (Fig. 38B) 

The most exclusive residential district in Kraków is Wola Justowska, located in the west-
ern part of the city, within the distance of approx. 3 km from the city centre. The newest 
housing development project in this area is a small developer-built estate in Królowej 
Jadwigi street on the Rudawa river – a tributary to the Vistula. (Fig. 39A) The solutions 
applied and the overall situation with reference to greenery and biologically active areas 
has to be evaluated as below average for this category of estates. It is so because devel-
opers, but also designers and user alike express lack of interest in greenery.  

It is true even when it comes to the front side of the plot from the south, where the pedes-
trian as well as vehicle access from the street is situated and where the parcel offers the 
view over the Sowiniec hill with the Zoo and the Piłsudski Mould. This desinteressement 
with reference to trees in spite of several years of use is also expressed by the residents. 
An astonishing argument in this context is the statement that: “We don’t want trees so 
that the houses are better visible.” As an additional justification for absence of needs in 
this respect, the estate residents consider the fact that they use the nearby park (the his-
toric Decius Park round the Renaissance Decius Villa) as well as the public wooded area 
on the Rudawa river at the back garden side of the plots for recreation. (Fig. 39B) 

Another example worth attention from the perspective of the subject-matter of this article 
is situated in the same district, in its most prestigious point – next to the above-mentioned 
superb architectural monument – the Renaissance Decius Villa. On the slope offering a 
splendid views of Kraków and is neighbouring areas, an original developer apartment 
building of terraced structure has been incorporated into the surrounding small-scale villa 
development.116 The authors are outstanding Kraków architects of the middle generation, 
prize-winners in prestigious contests: Jacek Lewicki and Kazimierz Łatak. Apart from the 
panorama it gives and the splendid scenery that offers exceptional opportunities for 
blending the building into its surroundings (a little similar to the ones of the Falling Water 

                                                 
116 As refers to the ambiguous character of innovative design in the Wola Justowska landscape – threatening 
the existing values on the one hand, and enriching them on the other – the author of this article is indebted to 
Mikołaj Kornecki, MSc. arch. and Stanisław Deńko, MSc. arch. for their valuable though contrasting remarks.   
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House by F. L. Wright), the plot also has excellent insulation conditions because of its 
steep slope to the east-south.  

The expressive, elegant and extravagant solid, powerfully girded over the ground, con-
trasts strongly with its environment. In the course of administrative procedure of obtaining 
the permit to build this structure, a heated discussion broke out, which was particularly 
competent and penetrating within the Municipal Urban-Architectural Committee. The con-
servatory circle, originating mostly from among art historians, considered this structure in 
this place and in this area as a scandal, given the legal and customary protection of natu-
ral and cultural assets of this district. The architectural circle, on the other hand, oriented 
towards contrastive creation provided counterarguments saying that the structure was 
formed in the characteristic terrace form which optically mitigates the big cubature.  

In general, it was convincingly argued that the sophisticated form was developed exactly 
out of respect for the requirements of environment protection. The future positive toning 
role of climbers that were planned on the structure was also highlighted, and finally it was 
pointed out that it will be partly concealed by tall trees growing in the vicinity. Those last 
arguments prevailed, and the structure was erected. Nevertheless, at the turn of 2011 
and 2012, the removal of the above-mentioned veiling and beautifying trees brought 
about an aesthetic disaster. (Fig. 41A) The whole enterprise that was in its premises, in 
spite of all the controversies, of pro-landscape character, as a result of disturbing its envi-
ronment-friendliness, has become anti-landscape.  

Another issue worth our careful attention is the conflict around the construction project in 
Karłowicza street (authors: Marian Mikołajski, Maciej Kabuz et al.) (Fig. 41B) The conflict 
was more exciting than the design – quite correct in itself and in a good scale, but in the 
context of the place – shocking. The structure – the so-called “completion” – was built on 
a meadow in the middle of a beautiful inter-bellum urban block – near Chopina street and 
Krakowski Park – mentioned on numerous occasions at the beginning of this article. The 
concept excited dramatically divergent opinions between the “established” inhabitants of 
the elegant Kraków district of the garden-city style and naturalists on the one side, and 
developers on the other. The conflict pertained first of all to the greenery, but it included 
the whole investment project. It became a rudimentary and harsh dialogue on the way of 
congesting the city centre fabric defined in the pre-modernist era to comply with the gar-
den-city idea.  

The complex of two apartment blocks has been put into the middle of an urban block 
consisting of beautiful inter-bellum development and street frontage development of 
Czarnowiejska street, tying the Academy of Mining and Metalurgy campus and sports 
areas. From the very beginning of the design process, through the whole period of the 
construction works, the project was subject to its neighbours’ protests, also involving the 
police at certain point.117 The works were stopped due to administrative proceedings. 
Complaints pertained to the seizure of a beautiful green interior of park character, com-
posed of a meadow and tree clusters, including lines of beautiful tall poplars. The existing 
urban complex was a stylistically excellent urban block of the 30s of the 20th century, with 
a highly appreciated “address.”. (Fig. 27b).  

After negotiations and corrections to the design the project was executed. The compro-
mise consisted in saving a part of the old park interior with (the visible) poplars. The rest 
of the meadow has been built up to the brim. The former welcoming entrance to the 
green block interior was, ironically and with disdain for the genius loci, blocked with a 
huge and vulgar garage gate “vomiting cars” (the neighbours’ opinion). Another manifes-
tation of irony is for the neighbours “the shower of awards” that fell on the project, obvi-
ously in business, not cultural, spheres. The project received the 3rd prize in the “Con-
struction of the Year” contest in 2008. The contest is organized with the participation of 

                                                 
117 There was a debate in the media on the subject, e.g. in Gazeta Wyborcza – Gazeta in Kraków.  
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the Ministry of Infrastructure and the Main Office of Construction Supervision.118 This 
example is a particularly grim sign of the era and symbol of the country where biologically 
active surface and spatial order are defeated by the nouveau rich ethos.  

An appropriate conclusion of material analysis and preliminary evaluations might be two 
famous Warsaw estates designed by the APA119 team Kuryłowicz120 & Associates: Eko-
Park121 (Fig. 42A) and Marina Mokotów.122 (Fig. 42B) In the aspect that is interesting from 
the perspective of this work, i.e. the component of biologically active surfaces and green-
ery, both projects place themselves in high positions. Moreover, they set standards of 
good conduct with respect to landscape architecture. It refers to harmonious and parity 
balanced cooperation of architects and landscape architecture designers, which is re-
flected with a significant presence of landscape aspects in the whole image of the es-
tates. The high quality of the natural undertaking is a measure of the users’ needs in the 
aspect of biologically active surfaces and other values of the estates connected with the 
green cover. Although the standards applied here are of more than average quality, these 
examples may be considered examples of proper conduct also for more popular projects.  

SUMMARY, CONCLUSIONS, REFLECTIONS, PERSPECTIVES – TOWARDS LAND-
SCAPE URBANISM 

The last century of housing estate construction, which was the emanation of beautiful 
humanistic Modern Movement, developed after the first world war, was and still is charac-
terized by a considerable multitude of trends, diversity of solutions and ambivalence of 
ideas. The natural component plays a significant role in it, mostly biologically active sur-
faces and greenery, but also possibly other natural material that is an element of a hous-
ing estate space design.  

For more than 90 years, inter-bellum estates – the traditional ones created within the 
trend of garden-cities, in the “Polish manor house” style and the modernist ones have 
been displaying the heights of humanism and natural values. The love of nature in es-
tates was the feature of both nostalgic and avant-garde designers.  

In the post-war period, the reconstruction and development of cities caused deformation 
of modernism. In soc-realism of the 50s of the 20th century (similarly to the fleeting trend 
in the early post-modernism123) there were attempts at copying pre-modernist cities. In 
spite of glaring anachronism, this revisionism/revivalism often produced good results – 
both in humanistic and natural aspects.  

Since the 60s of the 20th century, in consequence of protests in the West against inhu-
man housing projects which were the result of the Modern Movement degeneration, the 
art of designing estates of the next generations has been developing. Human scale and 
natural values are important in these estates.  

In Poland the concept of post-modernism appeared late – together with the changes of 
1980 – 1981, and criticizing housing estates was still considered dissident. Stronger pro-
tests against the symbolic great slab were punished.  

                                                 
118 The best structures of 2008 have been chosen. http://tuznajdziesz.pl/nieruchomosci/aktualnosci/wybrano-
najlepsze-budowle-2008,353/  
119 http://www.apaka.com.pl/#/timeline  
120 Abundant and detailed information on the creation and operation of both the above-mentioned estates, the 
author owes to his friendly personal contacts with prof. Ewa Kuryłowicz and prof. Stefan Kuryłowicz (1949 – 
2011).  
121 Zieleń w wielkim mieście – polska architektura  /Greenery in the city - Polish architecture/ 2010. http:// bry-
la.gazetadom.pl/bryla/51,85301,7818287.html?i=7  
122 Marina Mokotów – osiedle strzeżone. /Marina Mokotów – a guarded estate/  2005. 
http://www.architektura.info/index/architektura_polska/marina_mokotow  
123 Kosiński Wojciech, 1984. Nowa urbanistyka – miejskość, ciągłość, wielość. / New Urbanism – urbanity, 
continuity, multitude/  In: Jakie miasto /What city/ Architektura. Issue 4 (420). Arkady. Warsaw, pp. 35 – 39.  
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The transformation, started in 1989, has abolished the former principles of construction,  
but brought in return voluntarism, which is reflected in dramatic marring the landscape, 
including the disastrous condition of the green cover.124   

At present, the main trend in the field of housing estate design is still the modernist idiom 
but in an improved version, which could be described as the third incarnation of the Mod-
ern Movement (after the pre-war and post-war ones). Contemporary creators in principle 
continue the good qualities of modernity and try to avoid the faults of the past. A certain 
synthesis may therefore be stated, or even an eclectic combination of modern and tradi-
tional features.  

Both in the process of healing the old housing estates – in order to alleviate the oppres-
sive impact of the blocks, and in the new estates, there is a great care about the spaces 
between blocks. Various factors contribute here – starting from studying humanistic is-
sues until architectural engineering.125 This problem has been given particular attention in 
this article.   

Biologically active surfaces play an important role in spaces between blocks and in hous-
ing estates in general.126 They constitute a healthy and human-friendly ground – soil that 
yields itself to planting of vegetation cover, they promote the proper air circulation and 
help heat, micro-climate and mezo-climate regulation.  

These surfaces also condition the natural and artistic land form (earth work, land art). The 
category of ground also includes rocks, gravel and sand surfaces, open waters in the 
forms of reservoirs, water courses, waterfalls, fountains, ponds, pools – of natural and 
artistic features, etc.  

In a properly designed housing estate, on the biological ground favourable for vegetation, 
the greenery is designed in various “layers” and of various species. It exists in a signifi-
cant variety of expressions, which comprise: trees, free shrubs and hedgerows, laby-
rinths, calligraphies, climbers, vertical gardens, flower beds, flowers and lawns.  

Increasing the natural values is in housing estates an important component of the heal-
ing, gentrification, re-urbanization (restoring urban character and human scale) and re-
naturalization (introducing a natural element into biologically degraded places) processes.  

Greenery in housing estates has the functions of usefulness and beauty – Vitruvius’s 
utilitas and venustas – starting from the air quality (monitoring ventilation: flow nozzles 
and barriers), providing more oxygen, increasing the sun exposure thanks to cleaner air, 
to the aesthetic values of nature in healthy contrast with buildings.  

Natural materials assist designers in positive transformations and new creations of hous-
ing estate spaces affecting their various aspects. The following may be pointed out to, as 
an example: 1) blending with the surroundings into one common spatial context, 2) creat-
ing an ordering urban grid, 3) filling empty spaces, 4) “parkitecture” (from architecture and 
park) follies (a French expression for garden “pleasure” pavilions or arbours, literally – 
small crazy acts, 5) concealing spatial faults, e.g. by climbers, 6) screens protecting 
against wind, 7) creating community areas, circles etc., 8) creating specific architecture 
with a natural component, e.g. green roofs, hard/green surface walls, 9) assisting the 
creation of recreation and sports areas, 10) creation of privacy enclaves – green study 
rooms, labyrinths etc.  

The problem of housing estate locations in Poland poses a great threat for natural areas 
as the absence of land use plans is a legally sanctioned situation. There is a need for 
tools useful in nature protection because the plague of new developer-built housing es-
tate is that they encroach upon protected areas. This problem pertains to the resources 

                                                 
124 Sarzyński Piotr, 2012. Wrzask przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko/ The Scream of Space. Why 
Is It So Ugly in Poland /. Polityka Spółdzielnia Pracy, Warsaw.  
125 Gehl, J. Op.cit.  
126 Szulczewska, Op.cit.  
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that should remain common good, such as the edges of the Pole Mokotowskie in Warsaw 
or the edges of the Ojców National Park in Kraków.127 

In the era of the so-called post-modernism (which is de facto hyper-modernism), there is 
a growing demand in housing estates for various installations and devices creating condi-
tions for active recreation, having fun or playing games, as well as artistic objects of vari-
ous kinds for fostering aesthetic experiences and contemplation. Post-modernity creates 
thus in housing estate interiors a stronger than before demand for ecology, aesthetics 
and fun.  

For centuries, horticulture has served among others the purpose of fun. In 2006, the 15th 
International Festival of Gardens (15e Festival International des Jardins) organized in the 
surroundings of the Chaumont Castle on the Loire river by the prestigious International 
Conservatory of Parks, Gardens and Landscapes (Conservatoire International des Parcs 
et Jardins et du Paysage) (Chaumont-sur-Loire)128 – took place under the title Playing in 
the Garden (French: Jouer au Jardin).129 

Magnificent, fanciful and innovative combination of natural elements with the fun-loving 
leisure culture shows how important and necessary is at present offering to the inhabi-
tants of old and new estates a good natural space as social domain – such that would 
match the challenges and possibilities of the 21st century.  

The first prize in the festival contest130 (Fig. 43A) presents an unusual idea for huge, safe, 
multi-coloured balls, which can be rolled longitudinally and pushed traversely on a system 
of metal rails. The authors are: landscape architect Patrick Giraud and sculptor Gillaume 
R. Cignal). The second prize131 (Fig. 43A) is a system of various devices to “furnish” the 
garden made of raw wood, inter alia an observation platform. The authors are:  landscape 
architect Pierre Luu and garden designer Christian Qui.  

The above-mentioned garden objects are close to the trend, flourishing in recent years, 
defined as Urban Landscape132 and Urban Landscape Architecture.133 It is an equivalent 
of the Italian term Urban Furnishing (Arredo urbano). The scope of its subject-matter ex-
tends from architectural scale objects which are subject to the building code, e.g. garden 
tunnels, bridges and terraces, to human scale objects – object design and sculpture, and 
also more and more often – installations. From this family of terms and art categories, we 
should also mention the Radical Landscape, referring to a great extent to urban and 
housing estate landscape. It has been co-promoted by the leading world landscape archi-
tect – Kathryn Gustafson.134 It is important in those cases that they refer to the term 
“landscape” in the  urban scale, which brings to mind the term “townscape” (Townscape, 

                                                 
127 Kosiński Wojciech, 2010. Granice ingerencji urbanistyczno-architektonicznej na obszarach chronionych 
/Limits of urban-architectural ingerence in protected areas/ In: Prądnik – works and materials of Władysław 
Szafer Museum. Volume 20, Władysław Szafer Museum, Ojców, pp. 21 – 62.  
The internet version: www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/131.pdf  
128 The festivals have taken place every year since 1992. See: Pigeat Jean-Paul, 2002. Les jardins de futur 
1992 – 2002. Archipel Studio. Ivry-sur-Seine.   
129 Paye-Mossinac Luise, 2006. Jouer au jardin. 15e Festival International des Jardins. Published by: 
Conservatoire International des Parcs et Jardins and du Paysage. Chaumont-sur-Loire. 
130 Vide: Kosiński Wojciech, 2009. Twórczość architektoniczna – jako niezwykłość. /Architectural Creation as the 
Unusual/. Przestrzeń i Forma /Space and Form/ No 12. SFERA – Sczczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju 
Addatywnego, Szczecin, p. 47.  
131 The first prize in this festival contest (authors: landscape architect Patrick Giraud and sculptor Gillaume R. 
Cignal) - vide: Kosiński Wojciech, 2009. Twórczość architektoniczna – jako niezwykłość. /Architectural Creation 
as the Unusual/. Przestrzeń i Forma /Space and Form/ No 12. SFERA – Sczczecińska Fundacja Edukacji i 
Rozwoju Addatywnego, Szczecin, p. 47.  
132 Losantos Agata et al., 2007. Urban Landscape. New Tendencies, New Resources, New Solutions. Loft 
Publications. Barcelona. Polish translation: Losantos Agata  et al., 2008. Krajobraz miejski. Nowe trendy. Nowe 
inspiracje. Nowe rozwiązania. Ed. Prodowska Monika, Tmc, Warsaw. 
133 Urban Landscape Architecture, 2006. Ed. Vranckx Bridget. Loft Publications. Barcelona.  
134 Amidon Jane, 2001. Radical Landscapes. Reinventing Outdoor Space. Foreword: Kathryn Gustafson. 
Thames & Hudson. London, 192 pp. 
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Gordon Cullen, 1961),135 and the American term “cityscape” (see: Kevin Lynch Image of 
The City, 1960, Polish ed. 2011).136 We should remember that both Cullen’s “townscape” 
and the almost simultaneous Lynch’s “cityscape” emerged as prophetic and pioneering 
trends of the “heavy modern urbanism” renewal and directing it towards humanism and 
ecology.  

The problem of natural – “green” – components in urban design has been getting bigger 
and bigger since the end of the 20th century and especially since the turn of the millen-
nium. It is not a simple continuation of the traditional correct urban design, in which 
greenery has always had a prominent role, as in e.g. T. Tołwiński’s work, from whom this 
article starts. Since the millennium period, “green urban design” has become subject of 
particular care. It has been identified with healing sick cities after the period of unwhole-
some modernism. It expresses the so-called sustainable development. The slogan “Ur-
ban design – green dimensions”137 has been used as the title of the fundamental book by 
Cliff Moughtin, the University of Nottingham professor. The book has had 6 editions in 
two different versions separated by 10 years of experiences and reflections.138 The book 
is at the same time a dissertation and a textbook, it addresses the issues of historic and 
contemporary urbanism. It may be considered a valuable contemporary continuation of 
British non-modernist urban trend, initiated by Gordon Cullen.  

This school has influences on the other side of the Atlantic. European (British) idea of 
“green urban design and green city” – modern but not modernist, is in the USA a base for 
reflections and suggestions for the contemporary art of city design and construction. 
Timothy Beatley, professor of urban design at the University of Viriginia, expresses it in 
his millennium monumental dissertation.139 The idea of ecological city has been promoted 
for 40 years by Richard Register coming from the West Coast of the USA. He is an artist 
by education, but in fact, he is an activist working on non-governmental and non-
commercial projects in global scale. For several years, he has been running a successful 
foundation Ecocity Builders. He is the author of several books of world recognition.140 He 
speaks at the most important world ecological conferences. In the field of the city harmo-
nious with nature, he is an ideological disciple of the cult Paolo Soleri. Nevertheless, in 
his own actions and profile of eco-city promotion, he is a practical realist. Its mission has 
significant influence over academic and design elites of the USA, Canada and Australia, 
where he is considered a master of combining deep ecology with urban design.  

The most important publication elucidating the idea of landscape urbanism is the anthol-
ogy devoted to this idea.141 It is validated by the world’s leading, authoritative research 
unit – the Princeton University. It contains 15 materials of the highest quality, in fact initi-
ating the material existence of landscape urbanism as an integral, yet multi-disciplinary142 
research and creation area. The authors on numerous occasions refer to the cult book 
from long ago Design with Nature,143 as the work which actually marked the start of the 
process of integration between urbanism and landscape research and the art of land-

                                                 
135 Cullen Gordon, 1961. The Concise Townscape. The Architectural Press. London, 200 pp. 
136 Lynch Kevin, 1960. The Image of The City. The M.I.T. Press. Cambridge, Mass. 194 pp. Polish ed. Lynch 
Kevin, 2011. Obraz Miasta. Archiwolta. Kraków, 234 pp. 
137 Moughtin Cliff, 1996. Urban Design: Green Dimensions. Architectural Press. Oxford, 184 pp. 
138 Moughtin Cliff, Shirley Peter, 2006. Urban Design: Green Dimensions. Second Edition. Architectural Press. 
Oxford, 254 pp. 
139 Beatley Timothy, 2000. Green Urbanism. Learning from European Cities. Island Press. Washington D.C., 
Covelo, CA., 494 pp. 
140 Register Richard, 2006. Ecocities. Rebuilding Cities in Balance with Nature. New Society Publishers. Gab-
riola Island, BC. Canada, 372 pp. 
141 The Landscape Urbanism Reader, 2006. Ed. Waldheim Charles. Princeton Architectural Press. New York, 
294 pp.  
142 More on the subject – see: Kosiński Wojciech, 2012. Teorie i zasady projektowania krajobrazu. /Theories 
and principles of landscape design/, Academic textbook developed within the framework of Human Capital 
Programme. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, typescript in development.  
143 McHarg Ian N., 1969. Design with Nature. Museum of Natural History, Doubleday&Co.Inc. New York, 198 
pp. 
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scape design. A related, valuable anthology throwing light onto this matter is The Sus-
tainable Urban Development Reader.144 It contains some materials on areas of urbanism 
other than its links to the landscape aspects, but several articles on this subject are of the 
highest choice, e.g. City and Nature, The End of Nature, The Land Ethic and others.  

The last group of publications presented here, whose approach is to integrate the prob-
lems of urban design with the issues of nature and landscape, are books of a more prac-
tical kind in design and realization. One of the latest is Sustainable Urbanism. Urban De-
sign with Nature.145 It contains a considerable factual information: research material on 
pre-modernist past, design material and, finally, presentation of new realizations, together 
with a considerable amount of figures, parameters and measurable aspects of the envi-
ronment. The leading doctrine is the so-called New Urbanism; the foreword was written 
by a leading representative of this trend – Andres Duany. Contrary to the meaning of its 
name, the trend propagates return to the old pre-modern housing estate design, mostly in 
the style of garden cities. However, on this traditional base, several probing and innova-
tive solutions have been proposed, though always in the human scale, in contact with 
nature and appreciating the important factor of landscape value.  

The already mentioned cult book by Ian McHarg Design with Nature is also referred to in 
a particularly interesting new publication, exceptionally bright in the aspect of its form and 
editorial art, on the design art of landscape composition, first of all – of urban land-
scape.146 The authors originate from the circle of leading Dutch landscape architects, 
architects and art historians at the University of Delft, including the outstanding architect 
Winy Maas, author of the foreword to the book. On the basis of spectacularly presented 
research into landscape layouts of cities and complexes of historic villas in Italy, and on 
the basis of experience of parallel research done in the native Holand, the authors derive 
excellent criteria, models and urban-landscape concepts, presented with the use of fan-
tastic graphic design. 

Since 2009, green design (Fig. 43A, 43B) has become a slogan used globally.147 It was 
then adopted as a call for the world’s congress Green Design – from Theory to Practice. 
The congress was organized as a culminating point, it was at the same time the 10th 
international, cyclic biennale (1989 – 2009) taking place under the permanent title of the 
Jerusalem Seminar on Architecture. The question of natural component was considered 
the global priority in design – and such was the final resolution presented to the national 
and international bodies – from macro-regional scale planning, through urban design and 
architecture, to detail. For the author of these words as the congress participant, apart 
from the great quality of the congress papers and discussions as well as the participation 
of numerous outstanding representatives of urbanism and architecture, a striking thing 
was the numerous and active presence of academic youth, which is a positive signal for 
the field that is the subject-matter of this article.  

 

 

 

 

                                                 
144 The Sustainable Urban Development Reader, Second Edition.2009. Ed.Wheeler Stephen M., Beatley Timo-
thy. Routledge. London, New York, 496 pp. 
145 Farr Douglas, 2008. Sustainable Urbanism. Urban Design with Nature. Wiley & Sons. Hoboken, N. Jersey, 
304 pp. 
146 Steenbergen Clemens, et al., 2008. Composing Landscapes. Analysis, Typology and Experiments for De-
sign. Birkhäuser. Basel-Boston-Berlin, 430 pp.  
147 Green Design – from Theory to Practice. The Jerusalem Seminar on Architecture. 2009. Ed. Béatrice 
Rosenberg de Rotshild. Hanadiv Advisory Committee. Jerusalem, 72 pp. The internet version: 
www.jersemar.org.il/ 
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STRESZCZENIE 

Projektowanie w kontekście historycznym powinno być próbą znalezienia kompromisu 
pomiędzy potrzebami bieżącymi, a przeszłością danego miejsca. Czy jest to próba udana 
może być przedmiotem subiektywnych ocen, ale droga poszukiwań wydaje się być moż-
liwa do ujęcia w obiektywne ramy. Niniejszy tekst ma na celu zaprezentowanie pokrótce 
metod kształtowania architektury w miejscu o bogatej, choć nie zawsze jasnej historii na 
przykładzie rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego w Sanoku.  

Słowa kluczowe: kontekst historyczny, metodologia projektowania,Sanok, zamek 

ABSTRACT 

Designing in a historical context should be an approach for finding a compromise 
between current needs and a heritage of the place. If successfulness of results can be an 
object of subjective assessment, the method itself seems possible to be objectively 
framed. This article aims to shortly present project of revalorization of The Caste Hill in 
Sanok as a case study of methods of creating architecture in place of reach but not 
always clear history.  

Key words: historical context, methodology of design, Sanok, castle 
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WSTĘP 

Wydaje się, że tak wiele już powiedziano i napisano o ochronie zabytków, dziedzictwa, 
czy prawidłach konserwacji, jednak otaczająca rzeczywistość nieustannie „skrzeczy”  
i przypomina niestety o rzadkich przypadkach działań, których efekty zasługują na w pełni 
pozytywną ocenę. Pomimo chlubnych i chwalebnych deklaracji, zapisanych złotymi zgło-
skami w historii nie tylko rozwoju doktryny konserwatorskiej, ale architektury światowej, 
którym na imię Karta Ateńska, Karta Wenecka, czy Karta Krakowska, widoczna jest nie 
tyle nieznajomość, to może brak zrozumienia, bądź też brak wrażliwości na dziedzictwo 
przeszłości. Dotyka to także zawodowych architektów stykających się w praktyce z obiek-
tami zabytkowymi, pracującymi w kontekście historycznym.  

Przykładem, będącym podstawą do próby objęcia możliwie najogólniejszymi pojęciami 
działań konserwatorskich, które mogłyby stać się zasadniczymi wyznacznikami każdych 
działań projektowych, jest Wzgórze Zamkowe w Sanoku. Wysoka jest jego wartość ilu-
stracyjna: to kompleks o długiej, niemalże tysiącletniej historii, nie zawsze jasnej, z relik-
tami dawnej świetności, co czyni go jedynym w swoim rodzaju, a jednocześnie dobrym 
exemplum licznych w naszym kraju kompleksów zamkowych.  

 

 
Ryc. 1. Zamek Sanocki w na rycinie N. Ordy z 1880 r. Widoczne południowe, zburzone na początku XX wieku, 
skrzydło. Jednak uproszczono formy zamku, który nigdy nie miał tak jednoznacznie prostopadłościennego 
kształtu.  Źródło: Napoleon Orda, Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa Galicyi 
i Ziem Krakowskich. rep. autora. 
Fig. 1. 1880, the Sanok Castle as depicted by N. Orda. The south wing demolished at the beginning of 20th 
century can be seen. The etching simplifies a form of the castle, which never had such a rectangular shape. 
Source: Nepoleon Orda. The Album of views depicting historical places of Kingdom of Galicya and Cracow 
Land, rep. author. 

Charakterystyka miejsca 

Sanok wzmiankowany jest po raz pierwszy w latopisie hipackim w 1150 roku  
w kontekście relacji zajęcia Grodów Czerwieńskich przez króla węgierskiego Gejzę. Ko-
lejny zapis pochodzi z 1231, kiedy to książę Aleksander, walczący z bojarem Władysła-
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wem Jurijowiczem uchodzi do „Sanoka – Węgierskich Wrót”. Jednak jednoznaczne topo-
graficzne identyfikowanie wzmiankowanego Sanoka z dzisiejszym napotyka trudności. 
Dokładna analiza nie jest wszakże celem niniejszego artykułu, dość wspomnieć, że 
w najbliższych okolicach Sanoka można dopatrzeć się co najmniej dwóch grodów dato-
wanych na okres wczesnopiastowski.1 Istotne dane odnoszące się bezpośrednio do 
omawianego Wzgórza dają systematyczne badania archeologiczne, prowadzone od lat 
70. XX w., niestety zgromadzony materiał nie pozwala na pełną i jednoznaczną rekon-
strukcje dziejów wzgórza. Istnieją raptem dwie inwentaryzacje dokonane przez na po-
trzeby starostów sanockich w XVI wieku.2 Materiał ikonograficzny jest również skąpy, a 
kompletną inwentaryzacje dokonaną na potrzeby administracji austriackiej odnaleziono 
dopiero w 2010 roku. Wszystko to nie pozwala na pełną i jednoznaczną rekonstrukcję 
dziejów omawianego miejsca, cóż dopiero ich formy architektonicznej. Nie jest to wszak-
że odosobniony przypadek, dość powiedzieć, jest to przykład typowy. 

 

 
Ryc. 2. Gmach zamkowy w 2010 roku, po pracach przywracających detal renesansowy. Źródło: Fot. autora. 
Fig. 2. The building of the castle in 2010 after works regaining the renaissance details: Source: Fot. author. 

 

Krajobraz: 

W pejzażu miasta zamek pełni bardzo istotną rolę, nie tylko jest ważną dominantą, 
ale stanowi z wielu punktów obserwacyjnych jedyny element panoramy Sanoka stano-
wiący niejako pars pro toto całej miejscowości. To nie tylko obiekt zabytkowy, to wizytów-
ka, istotny składnik tożsamości. Pod względem funkcji jest to siedziba Muzeum Histo-
rycznego Miasta Sanoka, jednego z najznaczniejszych zbiorów ikon karpackich, a także 
                                                 
1 Wart polecenia jest tu artykuł Jerzego Ginalskiego, Wczesnopiastowski zespół sakralny na grodzisku „Horo-
dyszcze” w Trepczy koło Sanoka, Dzieje Podkarpacia, t. V, Krosno 2001, s. 349-377. 
2 Adam Fastnacht, Inwentarz zamku, folwarków i młynów Starostwa Sanockiego z roku 1558, Warszawa 1948. 
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największa kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego. Funkcjonalnie zespół ten jest oddzie-
lony zarówno ukształtowaniem terenu (parów, dawna sucha fosa), jak i zadrzewieniem od 
organizmu miejskiego, stanowiąc swego rodzaju wyspę, co należy oceniać w tym przy-
padku pozytywnie, sprzyja bowiem atmosferze spokoju i zachowaniu atmosfery miejsca. 
Zieleń to także bariera: z jednej strony odgradzająca zamek od zabudowy miejskiej, 
z drugie zaś kulisy, na których tle jest on dostatecznie eksponowany. 

Zastane elementy architektoniczne: 

W chwili obecnej zasadnicza bryłę zamku tworzy korpus, którego pewne elementy dają 
się datować na okres gotyku, związanego w tym przypadku z fundacjami kazimierzow-
skimi. W trakcie prac archeologicznych odkryte zostały dobrze zachowane dolne partie 
kamiennej wieży na rzucie kwadratu. Jednak, sądząc z zachowanych przekazów pisem-
nych, nie można mieć pewności, czy wieża ta kiedykolwiek została ukończona. Przed 
głównym gmachem zidentyfikowano natomiast pozostałości trudnej do jednoznacznego 
określenia konstrukcji ceglanej posadowionej na drewnianym ruszcie. W zachodniej czę-
ści wciąż tkwią w ziemi podziemia budynku, najprawdopodobniej bramnego włączonego 
w, dziś fragmentarycznie uchwytne, relikty murów otaczających zamek. By dopełnić 
przeglądu epok, które pozostawiły swój ślad na wzgórzu należy wspomnieć bunkier 
z czasów II wojny światowej. W południowo-zachodnim narożniku zlokalizowany jest 
natomiast obiekt magazynowo-administracyjny, pochodzący z lat 60., zbudowany na 
obrysie wcześniej istniejącego tam, zapewne XIX-wiecznego budynku gospodarczego. 
Budynek ten nakryty łamanym, polskim dachem, o skromnej, ale harmonijnej architektu-
rze, wydaje się bardzo dobrze wpisanym w otoczenie. Jednocześnie stanowi rodzaj kulis 
dla plateau wzgórza zamkowego. Istotnym składnikiem wzgórza są również drzewa, 
szczególnie pomnikowe kasztanowce, tworzące krótką alejkę prowadząca do głównego 
wejścia.  

 

  
Ryc. 3. Rzut zamku wg inwentaryzacji austriackiej z 
pocz. XIX w. Źródło: Centralne Państwowe Archiwum 
Historyczne Ukrainy we Lwowie, inw. 407/I/043, fot. 
Lesław Puchała. 
Fig. 3. A floor plan of the castle, an Austrian inventory 
from the beginning of 19th century. Source: The 
Central State Archives of Ukraine in Lvov, inv. 
407/I/043, fot. Lesław Puchała. 

Ryc. 4. Elewacja I przekrój, austriacki projekt przebu-
dowy zabudowań zamkowych, pocz. XIX w.  Źródło: 
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy 
we Lwowie,  inw. 407/I/051, fot. Lesław Puchała. 
Fig. 4. Elevation and section, an Austrian project of 
modernization of the castle, beginning of 19th century. 
Source: The Central State Archives of Ukraine in 
Lvov, inv. 407/I051, fot. Lesław Puchała. 

Potrzeby projektowe 

Bogate i rozrastające się w miarę upływu czasu zbiory muzeum wymagają przestrzeni, 
niezbędnym staje się zatem poszukiwanie miejsce na powierzchnię wystawienniczą, 
magazyny. Wzgórze staje przed koniecznością sprostania potrzebom dnia dzisiejszego. 
Funkcja jest zadana, rozpoczyna się poszukiwanie dla niej przestrzeni i formy. Musi ona 
spełnić ogólne, wydające się autorowi naturalnymi, wymagania, które zdają się możliwe 
do streszczenia w trzech słowach: wartość, szacunek, spójność. Terminy te jednocześnie 
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mogą stanowić synonimy do poszczególnych etapów projektowania: analizy, wstępnych 
założeń i projektowania szczegółowego. Tak ukształtowana droga stanowiła podstawę do 
projektu koncepcyjnego Wzgórza Zamkowego w Sanoku, będącego pracą dyplomową na 
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, promotorstwa prof. zw. dr hab. inż. arch. 
Andrzeja Kadłuczki. 

Warto ść 

Wartość wzgórza zawiera się już w samej jego bogatej historii. Jest to wartość nie tylko 
czysto badawcza, widziana okiem archeologa lub historyka, ale może przede wszystkim 
tożsamość, gdyż to ona będąc magistra vitae, definiuje miejsca czy społeczność. Z punk-
tu widzenia projektanta szczególne ważne jest także zrozumienia znaczenia w budowa-
niu formy i funkcji danego miejsca. W omawianym przypadku formalne znaczenie to 
przede wszystkim decydujący wkład w kształtowaniu panoramy miasta. Pod względem 
funkcji to siedziba muzeum, a także atrakcja turystyczna. O ile ocenianie wartości funk-
cjonalnych daje się zamknąć w dość suchych zestawieniach, to wartości formalne umyka-
ją takim praktykom. W tym przypadku, będąc wychowanym w Sanoku, byłem w stanie 
docenić wartości omawianego kompleksu, który widoczny jest z najważniejszych punktów 
okolicy, w promieniu czasem dochodzącym do 10 km, ze szczytów Gór Słonnych, otacza-
jących Sanok od północy.  

W kwestii funkcji jest to przede wszystkim siedziba instytucji, dla której może właściwsza 
od dzisiejszej byłaby nazwa przedwojenna: Muzeum Ziemi Sanockiej, gromadzącej zbio-
ry nie tylko ikon karpackich, ale także nowożytnej sztuki sakralnej, katolickiej i greckoka-
tolickiej, dawnego uzbrojenia, materiałów archeologicznych, a także zabytków rzemiosła 
i malarstwa związanego z kulturą I Rzeczpospolitej. To także zbiory sztuki współczesnej 
ze szczególnie szeroko reprezentowanym dorobkiem Zdzisława Beksińskiego. Niestety 
dziś, ze względu na szczupłość metrażu, reprezentowany jest niewielki procent zbiorów. 
Im właśnie należy zapewnić godną oprawę. 

Właściwe ocenienie wartości, uwrażliwienie na otoczenie wydaje się podstawą do jakie-
gokolwiek projektowania, którego celem jest harmonijne kształtowanie przestrzeni. W in-
nym przypadku mamy do czynienia z grą losową. Dopiero na podstawie wyrobienia w so-
bie tej wrażliwości, można przejść do kolejnego punktu, stanowiącego właściwe podej-
ście do odczutego i zrozumianego znaczenia miejsca. 

Szacunek  

Szacunek do locus w architekturze, jak wszystkie inne terminy w sztukach wyzwolonych, 
również umyka obiektywnym ocenom. Szacunek łączy się także z pokorą, pokorą wobec 
dziedzictwa, jednak właściwe rozumiana nie powinna paraliżować działań twórczych 
i kreacji. Szacunek i pokora to nie tworzenie li tylko tła i milczenie wobec historii, to dia-
log, lepiej powiedzieć: konwersacja. Ale to także zobowiązanie do zasady decorum: od-
powiedniości i stosowności podejmowanych działań, mówiąc już językiem czysto archi-
tektonicznym, konieczność budowania z materiałów wysokiej jakości, a także koniecz-
ność rezygnacji z wielu eksperymentów: substancji zabytkowej nie można odtworzyć, 
dlatego tak ważne jest w pracy z zabytkami pietyzm i troska. Wszystko to zostało bardzo 
dobrze wyrażone i zdefiniowane w Karcie Ateńskiej i Weneckiej, a skomentowane i po-
szerzone w Krakowskiej. 

Tu jednak, w konkretnym przypadku, szacunek musi zostać poddany głębszej analizie 
jako działanie dążące do realizacji w praktyce. Główny korpus to obiekt zdecydowanie 
najważniejszy: renesansowy gmach z reliktami wcześniejszymi, gotyckimi. W latach 90. 
XX wieku został poddany gruntownej renowacji, która przeprowadzona była konsekwent-
nie, dążąc do przywrócenia detalu renesansowego. Zachowane pod tynkami XIX wiecz-
nymi relikty dały możliwość rekonstrukcji kamieniarki.  Rekonstrukcje dziś traktowane są 
z dużą dozą dystansu, ta miała naukowe podstawy. Nie przeprowadzono jej jednak do 
końca: nie zrealizowany pozostał portal wejściowy, a pierwotna dyspozycja wnętrz nie 
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została przywrócona. Objęcie kompleksu działaniami projektowymi jest podstawą do 
kontynuacji, w imię konsekwencji, działań doprowadzających do ukończenia tych prac, 
a restytucja przestrzenna umożliwi w zakresie funkcji powrót do historycznej dyspozycji 
wnętrza. Jednak jest to jedyny obiekt, do którego można było zastosować tego typu dzia-
łania; polegające na, jednak w szerokim aspekcie, wspomnianej rekonstrukcji. Dalsze 
obiekty nie zachowały się, dokumentacja ich jest również wyjątkowo skromna, odtworze-
nie musi zostać tu odrzucone, nie tylko ze względów doktrynalnych, ale czysto pragma-
tycznych, gdyż jedyne, co mogłoby powstać w miejscu oryginalnych budowli to fantazje 
udające oryginały, takie zaś postępowanie jako zgoła nieszczere należy uznać za kary-
godne. 

Art. 16. Karty Weneckiej odnosi się do nawarstwień historycznych, i postuluje uwidocz-
nienia ich znaczenia – „To bring out their significance”. Nawarstwienia te rozumiane były 
jednoznacznie w kontekście architektonicznym. W tym przypadku rozszerzyć należy je 
także na krajobraz i kontekst. Wzgórza zamkowe w czasach, kiedy nosiły istotne znacze-
nie militarne miały zapewnione przedpola, pozbawione drzew i innych obiektów mogą-
cych stać się potencjalnym schronieniem dla wrogów. Wraz z spadkiem znaczenia bojo-
wego, przedpola zanikały, były przyjmowane przez zabudowę, czy zieleń, tworzące nowe 
wartości krajobrazowe. Ma to miejsce także i w sanockim przypadku, gdzie drzewa pora-
stające wzgórze stały się otuliną i oprawą krajobrazową dla zamku. Sprawa jest tu jednak 
jeszcze bardziej złożona, wzniesienie to zbudowane jest z niestabilnego fliszu karpackie-
go, zdradzającego tendencje do odspajania, co już miało swe precedensy w przeszłości, 
zieleń zaś pełni tu także rolę konsolidacyjną i stabilizującą.3 

Karczowanie wzgórz zamkowych może mieć swoje uzasadnienie, ale oznacza zawsze 
także usunięcie nawarstwienia kulturowego i może być odebrane jako swoista rekon-
strukcja. To potencjalnie także sztuczne preparowanie kontekstu obiektów zabytkowych, 
który stracił swe uzasadnienie wraz ze zmianą funkcji obiektu. 

Spójno ść 

Główną zasadą twórczą wydaje się być dążenie do spójności dzieła. Spójność jednak jak 
i poprzednie pojęcia może być interpretowana na różnych płaszczyznach: nie tylko for-
malnej, ale równie dobrze funkcjonalnej. Spójność w dużym stopniu może być identyfi-
kowana z integralnością, omówioną w Karcie Krakowskiej. Wydawać się może, że zasa-
da ta stoi w sprzeczności z np. art. 12. Karty Weneckiej zalecającym odróżnienie, mające 
zapobiec zafałszowaniu obrazu zabytku. W tym tkwi zasadnicza trudność projektowania 
w kontekście zabytkowym, które rezygnując z kopiowania, czy bezpośredniego naśla-
downictwa, musi być projektowaniem w duchu szacunku do zastanego kontekstu, a jed-
nocześnie nadać wyraz współczesny projektowanemu obiektowi, tak by efekt tworzył 
harmonijną, spójną całość. Należy oceniać negatywnie, wszystkie te interwencje w kon-
tekst zabytkowy, które są odbierane jako sztuczny wtręt. Istotne jest także uświadomienie 
sobie faktu, że tworzona jest kolejna warstwa kulturowa w miejscach o wielowiekowej 
tradycji. Wystawione zostaje świadectwo epoce, która może być odbierana jako okres 
upadku, bądź rozwoju architektury, zależnie od reprezentowanej jakości zarówno projek-
towej jak i wykonawczej. Tym wszystkim zadaniom starał się sprostać projekt Wzgórza 
Zamkowego w Sanoku, zatem teraz kilka słów o nim.  

Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego w Sanoku 

Podstawą do poszukiwania nowego kształtu wzgórza zamkowego, mającego odpowiadać 
potrzebom muzeum, stała się jego przeszłość, a jedynym dokumentem zawierającym 
odpowiednią ilość danych do projektowania jest wspomniana inwentaryzacja.  

                                                 
3 Osłabienie drzewostanu na stoku wzgórza sanockiego poniżej klasztoru oo. franciszkanów doprowadziło w 
latach 90. XX do realnego niebezpieczeństwa osunięcia się skarpy na tym odcinku. Wyjściem okazały się nowe 
nasadzania drzew. Na odcinku bezpośrednio pod zamkiem, ze względu na znaczną stromiznę, już od dawna 
stosowano mury oporowe. 
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Ryc. 5. Koncepcja autora przekształcenia wzgórza. Rzut parteru i zachodnia elewacja. Źródło: il. autora. 
Fig. 5. The author’s conception of remodeling the hill. The ground floor plan and west elevation. Source: 
Il. author. 

 

 
Ryc. 6. Rzut piwnic i przekrój podłużny – próba scalenia przestrzenią ekspozycyjną zachowanych reliktów 
wzgórza. Źródło: il. autora. 
Fig. 6. The basement plan and length section – an approach of a continuous exposition space. Source: il. 
author.  
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Zdecydowano wykorzystać istniejące w przeszłości kubatury, poprzez ich restytucję prze-
strzenną, która zrealizowana zostanie we współczesnym duchu. Jednocześnie tak stara-
no się dobrać się materiały, by nowa architektura nie stanowiła wtrętu, odmieniającego 
charakter wzgórza.  

Historyczny układ urbanistyczny stanowi podstawę do nowej kompozycji przestrzeni, 
która jednak nie jest rekonstrukcją. Powściągnięcie ingerencji twórczej: rozumiane będzie 
jako poszukiwanie formy obiektu w samym kontekście, bez ukierunkowania na konkretne 
rozwiązania stylistyczne. To projektowanie zgodne ze słowami Williama Turnera „To na-
strój jest moim stylem”, które łącząco się z filozofią architektury zaprezentowaną przez 
Petera Zumthora w książce "Thinking Architecture”. 

Omówione wcześniej pojęcie spójności łączy się z integralnością, ta z kolei z Gesamt-
kunstwerk’iem, czyli całościowym traktowaniem projektowania, to spójne i kompleksowe 
spojrzenie na problem architektoniczny.  

Zasadniczymi celami określającymi projekt była próba zamknięcia w formie stylistycznej 
zarówno zamkowego” dziedzictwem wzgórza, przy jednoczesnym zaznaczeniu specyfiki 
prac Zdzisława Beskińskiego. To także pewna potrzeba stworzenia dzieła wizerunkowe-
go, które nie może być oderwane od konsekwencji obecnej w twórczości samego artysty, 
któremu w dużej mierze obiekt ten się poświęca. Należy także zapewnić odpowiedź na 
bieżące i przyszłościowe zapotrzebowania Muzeum Historycznego w Sanoku, zarówno 
magazynowe, konserwatorskie jak i ekspozycyjne. 

Postulaty te proponuje się realizować poprzez odtworzenie kubatur skrzydła południowe-
go i północnego, oraz budynku bramnego. Uczytelnienie obrębu historycznego wzgórza 
poprzez uwidocznienie obrysu murów na wysokość 80- 120 cm, zakomponowanie połu-
dniowego fragmentu wzgórza na sposób inspirowany renesansowymi ogrodami włoskimi. 
Jest to jednocześnie nawiązanie do osoby Bony Sforzy, w której władaniu zamek ten 
znajdował się, a od tego czasu w sanockim herbie znajduje się wąż Viscontich – godło 
przejęte także przez Sforzów. 

Układ ten ma na celu także podkreślenie i wyeksponowanie reliktów pozostałych po in-
nych fazach budowy. W skrzydło północne wtopiony został korpus wieży, a z podziemi 
zamku dostępne jest jej wnętrze oraz bunkier z lat okupacji niemieckiej. Eksponowane 
zostaną ściany budynków z innej fazy pod restytuowaną kubaturą budynku bramnego, 
przenikające się z nim i uwidocznione zarówno od wewnątrz jak i zewnątrz. Rekon- 
strukcje i ingerencje w tkankę oryginalną ograniczono tylko do przypadków, gdzie  
uzasadnione są one uczytelnieniem układu udokumentowanego (jak obrys murów) oraz 
w głównym korpusie, gdzie są kontynuacją programu konserwatorskiego z lat 90. XX,  
a dążącego do wiernego przywrócenia tego detalu renesansowego, który jest dostatecz-
nie poświadczony. 

Kwestie komunikacyjne rozwiązano następująco: usunięto z zachowanego korpusu 
wszystkie elementy komunikacyjne, naruszające jego pierwotny układ, umieszczając je 
w nowoprojektowanych obiektach, dzięki czemu lepiej można spełnić wysokie wymaga-
nia stawiane dziś drogom komunikacji w obiektach użyteczności publicznej i ich dostęp-
ności dla osób niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie umożliwia także maksymalne wy-
korzystanie zabytkowej przestrzeni na cele ekspozycyjne i wyklucza z niej strefy niedo-
stępne dla zwiedzających.  

Przestrzeń wystawiennicza zostaje zakomponowana w sposób hołdujący zasadzie mini-
malizmu, jednak dążącego nie do stworzenia przestrzeni sterylnych, lecz o własnym na-
stroju, tu możliwe odpowiedniego, jak np. w części do ekspozycji dzieł tak specyficznych, 
jakimi są prace Zdzisława Beksińskiego.  

Funkcjonalnie, nowo zakomponowana przestrzeń zamku odpowiada bogatym zbiorom 
i bieżących potrzebom muzeum. W części bramnej, sugeruje się przestrzeń na ekspozy-
cje czasowe. Skrzydło południowe, poddasze głównego korpusu i skrzydła północnego to 
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galeria Beksińskiego. Trasa prowadząca podziemiami, wychodząca następnie w parterze 
skrzydła północnego i piętra korpusu to podróż przez historię i dorobek artystyczny. Za-
równo Wzgórza Zamkowego, jak i Ziemi Sanockiej. Parter skrzydła południowego to tak-
że reprezentacyjny hol muzeum, skąd rozchodzą się wszystkie trasy zwiedzania. 

 

 
Ryc. 7. Szkic prezentujący kształt wzgórza zamkowego po restytucji przestrzennej historycznych zabudowań. 
Źródło: Il. autora. 
Fig. 7. A sketch presenting the form of the caste hill after the described restitution of historical volumes. Source: 
il. author.  

Zakończenie 

Projektowanie w kontekście zabytków nie należy do najłatwiejszych przedsięwzięć, jeśli 
tylko bierze się pod uwagę wszystkie problemy i zadania, jakim taki projekt sprostać po-
winien. Zaprezentowanie koncepcji podejścia do miejsc, przestrzeni o wartości zabytko-
wej, kulturowej, czy tożsamościowej autor przedstawia Czytelnikom do dyskusji, a zary-
sowaną odpowiedź projektową do wyrozumiałej oceny. 

ASPECTS OF DESIGNING IN A HISTORICAL CONTEXT -  
A FEW WORDS ABOUT THE CASTLE HILL IN SANOK 

It seems, that so much has been already told and written about the preservation of 
monuments and heritage. Unfortunately, our reality constantly reminds us: examples 
which can be honored without hesitation are quite rare. Despite of so valuable 
achievements of the preservation theory like the Athens Charter or the Venice Chart the 
lack of understanding or sensibility is visible even among professionals. 
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The example which will be an illustration for a probe of framing, as generally as possible, 
methods and aims of the preservation is the Castle Hill in Sanok.  

Sanok was firstly mentioned in Latopis Hipacki in 1150. Systematical archeological 
surveys of the hill have been being maintained since 70’s of 20th century. Unfortunately 
still impossible is to clearly reconstruct a history of that place. An iconographical 
documentation is also very modest: the first full inventory from early 19th century was 
found in 2010. This case is as well individual as often.   

Nowadays the only preserved part of the Sanok Castle is the edifice in its majority 
constructed in 16th century. This building is the main part of the Museum of Sanok Land 
and its only space of permanent exhibitions, including only partially presented gallery of 
Zdzisław Beksiński paintings. Diversified relicts surround the castle: from basements  
of a medieval tower to a shelter from World War II. In this difficult context the way  
of finding an architectural answer have to be possibly closed in the three words: worth, 
respect and coherence. These words can be also a synonyms for each steps of 
designing: analyze, first conceptions and detailed designing. So constructed methodology 
was a basis for a master diploma at The Department of Architecture, Cracow University of 
Technology under the guidance of Professor Andrzej Kadłuczka. 

Worth 

Worth of the hill is, first of all, defined by its long history. Another points which can be 
estimated as really important for the place are formally: an essential part of a townline 
and function: a seat of the museum and destination of tourists visiting Sanok. The 
importance of the museum should be noted: it’s the most important collection of 
Carpathian icons in Central Europe and the largest gallery of Zdzisław Beksiński in the 
world. 

A proper estimation of worth, gaining sensibility seems to be a foundation of every 
designing process which aims to create a harmonious space. If not done, designing 
becomes nothing more than a hazard game. 

Respect 

Respect for a place is the second basis to be mentioned. The respect is strongly bounded 
with humility, humility of heritage. However, does not creating new qualities in historical 
context mean building backgrounds or absolute silence, it is a dialog, or better – a 
conversation. The essential directions how new constructions should be suited are 
already defined in the Athens and Venice Charters. 

The general state of the preservation of the castle hill and the documents describing its 
shape in the past do not allow to depict precisely the form of buildings no longer existing. 
Because of that, a comprehensive reconstruction of them must be rejected – in fact only 
fantasies would be created. 

Art. 16. of The Venice Charter is dedicated to historical layers and suggests clearly: to 
bring out their significance”. The understanding of them must be broaden. Not only do 
they apply to strict architectural qualities, but also to landscape ones. In this case the 
woods of hill, not dated since the pick of importance of the castle, are rooted in the 
landscape for at least three centuries though. 

Coherence 

The main law of creation seems to be aspiring to coherence of a composition. The 
coherence can be fixed with different meanings: formal, functional. Only shallowly art. 12 
of The Venice Charter is contradiction to this statement. This is the main difficultness  
of designing in a historical context: creating something new, simultaneously well 
composed with the past but giving a good testimonial of the current days.   
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Revalorization of the Castle Hill in Sanok 

The basis of a conception of the project was a recently revealed inventory from the 
beginning of 19th century. The shapes of the buildings (a north wing and a gate building) 
were restituted basing on the documentation mentioned. A shape – a general form - of 
the south wing were based on photographical views from early 20th century. This wing 
does not existed at the days of the inventory but stone foundation unveiled during 
archeological works are partially dated back to 16th century. Preserved masonry in the 
main building of the castle confirms that such wing existed in the days of Sanok 
prosperity. Although, the basis form, the only documented, is from late 19th century. 
Details of the architecture are completely new proposal for that place. The main aim is to 
evoke a certain atmosphere, to cite William Turner “The spirit is my style”. It why the 
proposed materials for the designed building are so ‘historical’: it is stone, wood and Cor-
Ten – rusty steel, partially texturised, used mainly for roofing, doors but also indoors as a 
ceiling and wall panels. 

The aims of this project were first of all to create a proper frame for the rich and 
diversified collections of the Museum of Sanok Land and the Gallery of Zdzisław 
Beksiński. Secondly, to outline such space, which will close and underline the material 
heritage of the hill, nowadays hidden under the ground.  

As it was previously mentioned, the restituted volumes once existing there, the south and 
north wings and the gate building, were from one side, divided functionally. From another 
joined in one organism of the museum. The basement level is the connector as well as  
a place where the most far history of the hill is presented. Here also find place all relicts 
of the archeological heritage of that place (especially gothic walls and spaces earlier 
unreachable for visitor as the prison cell of the medieval tower and the shelter from the 
years of World War II. They are also the perfect background for archeological artifacts.  

The gate building is dedicated to temporary exhibitions with storage place at the attic. 
The south wing plays a role of the gate to the collections and the start point of all 
museum tours: the historical one leading from underground spaces climbing up at the 
north wing and going through both floors of the main edifice and finishing at the start 
point. The second tour, so called the Zdzisław Beksiński Gallery, starts at the second 
floor of the south wing, making a circle throughout the attic levels of the main building and 
the north wing. The outdoor space is designed as a space not only for the museum 
visitors but those who want to enjoy the atmosphere of the hill as well as the encouraging 
landscape views or the museum café with a terrace localized at the north wing.  

At the end  

Designing in a historical context surely is not an easy one, if only all problems and 
challenges are taken under consideration. This short outline about the approach to places 
and spaces of historical, cultural or identity importance the author presents dear Readers 
to discussion, the architectonical answer to an indulgent assessment. 
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STRESZCZENIE 

Praca prezentuje nową interpretację pojęcia złożoności formy architektonicznej w kontek-
ście matematycznej teorii chaosu deterministycznego i geometrii fraktalnej. W klasycz-
nym rozumieniu i doświadczeniu projektowym złożoność formalna powstaje w wyniku 
odejścia od określonych zasad porządku w stronę swobodnej i intuicyjnej kreacji. Nato-
miast przytoczone w pracy analizy poparte symulacjami komputerowymi dowodzą, że 
prosta reguła, zasada czy prawo może stanowić ścisłą definicję niezwykle skomplikowa-
nej, gęstej i pozornie nieregularnej struktury. W ujęciu architektonicznym, wyznacznikiem 
nowej złożoności jest uzyskiwanie form złożonych poprzez stosowanie prostego procesu 
formowania. Zasada geometrycznej organizacji takich form jest określana mianem po-
rządku wyższego rzędu.  

Słowa kluczowe: architektura współczesna; teoria chaosu deterministycznego; geometria 
fraktalna; projektowanie komputacyjne; budowa formy architektonicznej. 

ABSTRACT 

The thesis: “Chaos as the Higher Order in Selected Trends of Contemporary 
Architecture” presents new interpretation of the complexity of an architectural form in the 
context of mathematical theory of deterministic chaos and fractal geometry. According to 
the classical understanding and experience in designing, the formal complexity is the 
result of deviating from the order towards free and intuitive creation. Analyses referred to 
in the thesis supported with computer simulations proved that a simple rule, principle or a 
law may comprise a strict definition of an extremely complicated, dense and apparently 
irregular structure. From an architectural point of view, the new complexity leads to 
complex forms by applying a simple process of forming. The principle of geometric 
organisation of such forms is defined as the higher order.  

Keywords: contemporary architecture; theory of deterministic chaos; fractal geometry; 
computational design; structure of architectural form. 

                                                 
1 Niniejszy tekst jest streszczeniem pracy doktorskiej po tym samym tytułem obronionej w 2011 roku na WA 

Politechniki Krakowskiej, promotor pracy: dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, prof. ZUT. 
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1. WPROWADZENIE 

Rozwój badań na matematyczną teorią chaosu deterministycznego oraz geometrią frak-
talną, zapoczątkowany w latach 60. minionego wieku i kontynuowany współcześnie, wy-
wiera istotny wpływ na sposób postrzegania złożoności różnorodnych zjawisk fizycznych 
i przyrodniczych. Wybrane kadry Zbioru Mandelbrota do złudzenia przypominają krajo-
brazy naturalne rejestrowane na zdjęciach satelitarnych Ziemi (ryc. 1) i inne struktury 
organiczne w mikro- i makro skali. Jednak, do jednoznacznego opisu budowy Zbioru M 
wystarcza proste równanie matematyczne2. To co, z pozoru wydaje się formacją swo-
bodną, złożoną i nieregularną, jest wynikiem wielokrotnego powtórzenia elementarnej 
konstrukcji, określonej ściśle deterministycznie. Diagram bifurkacyjny Feigenbauma3 
(ryc. 2) wskazuje, że ten sam model matematyczny może zachowywać się w sposób 
przewidywalny lub chaotyczny, w zależności od określonych warunków, czy parametrów. 
Granica między porządkiem i chaosem w teorii nie jest więc jednoznaczna.  

W ostatnich latach teoria chaosu deterministycznego z powodzeniem znalazła zastoso-
wanie w wielu dziedzinach naukowych, takich jak: fizyka, geologia, biologia, chemia, 
ekonomia, i inne. Stała się skutecznym narzędziem symulacji i modelowania złożonych 
zjawisk. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza możliwości wykorzystania elementów 
tej  teorii w  architekturze,  do interpretacji kompozycji  form  z  łożonych  (ryc. 3)  oraz ich  
 
 

 
Ryc. 1. Formy fraktalne: a) zdjęcie satelitarne rozlewiska Nilu w południowym Egipcie, b) wybrany kadr zbioru 
Mandelbrota. Źródło: a) Google Maps, b) opr. autora 
Fig. 1. Fractal forms: a) satellite image of river Nile in south Egypt, b) selected part of Mandelbrot set. Source: 
a) Google Maps, b) simulation by author 
 

 
Ryc. 2. Diagram bifurkacyjny Feigenbauma. Jeden z najważniejszych symboli teorii chaosu prezentujący mate-
matyczną drogę od porządku do chaosu. Źródło: opr. autora 
Fig. 2. Feigenbaum Bifurcation Diagram. One of the most important symbols of chaos theory, presenting the 
mathematic way from order to chaos. Source: by author 

                                                 
2 Mandelbrot B., The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman and Company, New York 1983, s. 186-191 
3 Peitgen H., Jürgens H., Saupe D., Granice chaosu. Fraktale. Cz.2, PWN 1996, s. 225-307 

a) b) 
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współczesnej kreacji. Czy złożoność przestrzeni zbudowanej oraz złożoność form wielu z 
najnowszych realizacjach architektonicznych, może być wyrażana w sposób determini-
styczny? Praca dotyka z jednej strony zagadnień analizy architektury współczesnej, z 
drugiej zaś warsztatu projektowego architekta twórcy. Omawia możliwości konstruowania 
współczesnych narzędzi, dzięki którym możliwa staje się kreacja formy ujmowanej w 
prostych zapisach matematycznych lub geometrycznych. Z uwagi na szeroki kontekst 
problemu badawczego, zamiast pojedynczej i jednolicie sformułowanej tezy, przyjęto 
następujące cztery tezy cząstkowe: 
 
TEZA 1. 

 

W architekturze współczesnej istnieje silna tendenc ja do stosowania 
form zło żonych, jako wyrazu poszukiwa ń nowych form ekspresji. 

TEZA 2. 

 

Istnieje mo żliwo ść generowania w architekturze form o du żym stop-
niu zło żono ści za pomoc ą prostych reguł formowania, tworz ących 
porz ądek wy ższego rz ędu . 

TEZA 3. 

 

Nieliczne realizacje współczesnej architektury wyka zują możliwo ść 
zastosowania nowej zło żono ści  poprzez eksploracj ę zasad porz ądku 
wyższego rz ędu w projektowaniu. 

TEZA 4. 
 

Zastosowanie zasad formowania porz ądku wy ższego rz ędu  wraz 
z intuicj ą twórcz ą i inwencj ą, stwarza nowe, inspiruj ące mo żliwo ści 
kształtowania form architektonicznych. 

 
Pierwsza część pracy poświęcona jest studiom współczesnych projektów i realizacji ar-
chitektonicznych, w których zaobserwowano wysoką złożoność formalną. Badania wyka-
zały, że choć tendencja do stosowania form złożonych jest zauważalna, to jednak nie 
wynika ona z koncepcji porządku wyższego rzędu, nawiązującego do teorii chaosu de-
terministycznego.  Przedmiotem  drugiej  części  pracy  jest  teoretyczna  analiza  budowy 
 
 

 
Ryc.3. Złożoność w przestrzeni architektonicznej: a) panorama średniowiecznej Sieny; b) nadbudowa kamienicy 
przy ul. Falkestrasse, Wiedeń, proj. Coop Himmelb(l)au, 1983-1999; c) Muzeum Guggenheima w Bilbao, proj. 
Frank O. Gehry, 1991-1997; d) afrykańska wioska Ba-ila. Źródło: a-c) fot. autora, d) Englash 1999 
Fig. 3. The complexity of the architectural space: a) panorama of medieval Siena; b) rooftop remodeling at 
Falkestrasse, Vienna, designed by Coop Himmelb(l)au, 1983-1999, c), the Guggenheim Museum in Bilbao, 
designed by Frank O. Gehry, 1991-1997; d) African village – Ba-ila. Source: a-c) by author, d) Englash 1999  

a) 

c) d) 

b) 
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form opartych o porządek wyższego rzędu. Zaprezentowano symulacje wykonane z za-
stosowaniem programów komputerowych opracowane przez autora. Przedstawione zo-
stały nieliczne przykłady projektów i realizacji architektonicznych, w których zaobserwo-
wano aplikację porządku wyższego rzędu w procesie kształtowania formy. 

2. ZŁOŻONOŚĆ W ARCHITEKTURZE WSPÓŁCZESNEJ  

W wielu współczesnych realizacjach architektonicznych można zaobserwować tendencję 
do odchodzenia od klasycznie rozumianego, racjonalnego uporządkowania formy w stro-
nę wyższej złożoności i programowej przypadkowości. Czytelnymi przykładami są znane 
realizacje nurtu dekonstrukcji, gdzie tradycyjna harmonia kompozycji zastępowana jest 
przez odpowiednie rozwarstwienia, transformacje i reorganizacje formy. Zjawisko ma 
znacznie szerszy zakres i strukturę. Dotyczy także innych trendów architektury współcze-
snej jak m.in. metabolizm, folding, architektura blobów oraz autonomicznych, trudnych do 
sklasyfikowania, poszukiwań twórczych architektów.  

Dyskusji nad tendencją do stosowania złożoności formalnej w architekturze współczesnej 
poświęcony jest jednej z głównych rozdziałów pracy (rozdział 2 – część studialno-
analityczna). Analizie problemowej poddane są projekty i realizacje na świecie (głównie w 
Europie) powstałe w latach 1980–2010. Badania zostały ukierunkowane na rozpoznanie 
zasad budowy formalnej. Podstawowym celem było więc zdefiniowanie geometrycznie 
opisywalnych sposobów tworzenia form złożonych, które są stosowane we współczesnej 
architekturze. Wedle tego kryterium wyodrębniono podstawowe metody – wzorce kształ-
towania formy architektonicznej: rozbicie (ryc. 6), deformacja (ryc. 4,5) i rozproszenie 
(ryc. 7). Poszczególne metody zostały szczegółowo omówione, zilustrowane na schema-
tach oraz przeanalizowane za pomocą symulacji komputerowych. Wśród cytowanych 
realizacji przedstawiono także wybrane poszukiwania twórcze autora (kilka projektów 
konkursowych autorskich lub współautorskich).  

W kontekście omówionych w pracy badań i przytoczonych przykładów realizacji, tenden-
cja do stosowania form złożonych w architekturze współczesnej wydaje się czytelna (jako 
jeden z nurtów jej rozwoju). W ostatnich latach dodatkowym katalizatorem poszukiwań 
formalnych w tej dziedzinie są techniki prefabrykacji cyfrowej (CNC) umożliwiające pro-
dukcję niepowtarzalnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz nowe me-
tody modelowania komputerowego4. Sposób dochodzenia do określonych rozwiązań 
formalnych jest inny w obszarze różnych kierunków twórczości architektonicznej. Wyod-
rębnione metody – rozbicie, deformacja, rozproszenie – polegają więc na stosowaniu 
wyraźnie różnych procesów geometrycznych. Wspólnym mianownikiem tych metod jest 
natomiast to, że złożoność form wynika ze złożoności procesu ich formowania, a nie z 
elementarnych i prostych reguł – jak  w przypadku zbioru Mandelbrota, diagramu Feigen-
bauma, automatów komórkowych Wolframa5 itd. Wbrew wielu opiniom, współczesna 
kreacja architektoniczna, poza nielicznymi realizacjami, nie wykorzystuje potencjału moż-
liwości tworzenia form złożonych wedle zasad teorii chaosu.  

3. PORZĄDEK WYŻSZEGO RZĘDU  

Chaos deterministyczny i geometria fraktalna mogą stanowić istotny kontekst dla rozwoju 
teorii architektury, umożliwiając nową interpretację pojęcia złożoności formy architekto-
nicznej. Jak to zostało określone we wstępie: matematyczna teoria chaosu determini-
stycznego wykazuje, że prosta reguła, zasada czy prawo może stanowić ścisłą definicję 
niezwykle skomplikowanej, gęstej i pozornie nieregularnej struktury. Wyznacznikiem no-
wej  złożoności  w  architekturze  jest  uzyskiwanie  form  złożonych  poprzez  stosowanie  

                                                 
4 patrz: From Control to Design (...), ed. Sakamoto T., Feree A., Actar 2008, s. 180-185 
5 Wolfram S., A New Kind of Science, Wofram Media Inc., 2002 
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Ryc. 4. Metoda deformacji na przykładzie transformacji prostopadłościanu. Uzyskane formy są homeomorficz-
ne, można je wzajemnie przekształcać w sposób ciągły bez rozbijania ich struktury. Źródło: opr. autora 
Fig. 4. The “deformation method” on an example of transformation of a cuboid. All forms are homeomorphic, 
they can be mutually transformed in a continuous manner without breaking their structure. Source: by author 
 

 
Ryc. 5. Architektura blobów. Kunsthaus, Graz, proj. Peter Cook, Colin Fournier, 2001-2003. Źródło: fot. autora 
Ryc. 5. Architecture of blobs. Kunsthaus, Graz, by Peter Cook, Colin Fournier, 2001-2003. Source: by author 
 
 

 
Ryc. 6. Metoda rozbicia – opisana w pracy. Sekwencja dekonstrukcji kwadratu uzyskana poprzez podział formy 
wyjściowej na części i ponowne ich scalenie w innych układach. Źródło: opr. autora 
Fig. 6. The “method of breaking” – described in doctoral thesis. Deconstruction sequence obtained by dividing 
the initial form into parts and merging them again in other systems. Source: by author 

 

 
Ryc. 7. Metoda rozproszenia – opisana w pracy. Teoretyczny projekt cmentarza na wyspie Grodzkiej w Szcze-
cinie, proj. autora, 1997. Wizualizacja fragmentu założenia i schemat kompozycji. Źródło: opr. autora 
Fig. 7. The “scattering method”. The theoretical project of a cemetery on the Grodzka Island in Szczecin, by 
author, 1997. Visualization of the structure and a scheme of its composition. Source: by author 
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Ryc. 8. Przykłady kształtowania form wg porządku wyższego rzędu. Symulacje z zastosowaniem metody IFS: 
a) klasycznie rozumiany porządek, w którym proces formowania jest łatwo rozpoznawalny; b, c, d) porządek 
wyższego rzędu zmierzający do konstruowania form fraktalnych o wysokiej złożoności. Źródło: opr. autora 
Fig. 8. Examples of shaping the forms using idea of higher order. Simulations using the method of IFS: a) the 
classically understood order in which the process of formation is easily recognizable; b, c, d) higher order 
leading to the construction of fractal forms of high complexity. Source: by author 
 
 

 
Ryc. 9. Federation Square w Melbourne, proj. Lab Architecture Studio (arch. Donald Bates, arch. Peter David-
son), 1997-2003: a) symulacja kompozycji elewacji, b) widok założenia. Źródło: a) opr. autora, b) fot. Saunders 

Fig. 9. Federation Square in Melbourne, by Lab Architecture Studio (Donald Bates, Peter Davidson), 1997-
2003: a) simulation of the elevation composition, b) view of the structure. Source: a) by author, b) by Saunders 
 
 

 
Ryc. 10. Przekształcenie kompozycji elewacji Federation Square. Struktura uzyskana w wyniku nieznacznej 
modyfikacji reguły formowania: a) fragment kompozycji, b) schemat konstrukcji, c) całość kompozycji z ozna-
czeniem powiększonego fragmentu. Źródło: opr. autora 

Fig. 10. Transformation of the facade composition of Federation Square. The structure obtained by slight 
modification of the rule of formation: a) part of the composition, b) scheme of forming, c) the whole composition 
with designation of the enlarged area. Source: by author 

b) a) 
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prostego procesu formowania, a zasada geometrycznej organizacji takich form jest okre-
ślana jest w pracy mianem porządku wyższego rzędu. 

Analizie metod konstruowania nowej złożoności poświęcony jest kolejny z głównych roz-
działów pracy (rozdział 3 – część teoretyczno-aplikacyjna). Kluczowy problem badawczy 
dotyczy sposobu definiowania porządku wyższego. Reguły określające konstrukcję zbio-
ru Madelbrota czy diagramu Feigenbauma (ryc. 1, 2) wyrażane są odpowiednimi wzorami 
matematycznymi. W projektowaniu architektonicznym sposób takiej definicji formy jest 
całkowicie hermetyczny. Badania zmierzały więc do wskazania metod tworzenia nowej 
złożoności za pomocą konstrukcji zbliżonych do tych stosowanych w architekturze, moż-
liwych do wyrażenia na schematach lub diagramach, opartych o podstawowe działania 
geometryczne. Opracowane zostały specjalne programy komputerowe umożliwiające 
emulację takich form (ryc. 8, 10). Przedmiotem badań była także analiza przykładów re-
alizacji, w których nowa złożoność została zmaterializowana.  

Odpowiednie poszukiwania twórcze w architekturze są dopiero w bardzo wstępnej fazie. 
Można przytoczyć jedynie nieliczne przykłady zbudowanych realizacji architektonicznych, 
gdzie wysoka złożoność form wynika z ich ściśle deterministycznego uporządkowania. 
Jednym z takich przykładów, poddanym w pracy szerszej analizie, jest wielofunkcyjny 
kompleks budynków przy placu Federation Square w Melbourne, projektu Lab Architectu-
re Studio z 2003 roku (ryc. 9). Kompozycja wszystkich elewacji wyznaczona jest przez 
fraktalny podział zwany: pinwheel tiling, opracowany i opisany kilka lat wcześniej przez 
amerykańskiego matematyka Charlesa Radina6. Podobnie fraktalna jest struktura cen-
trum sportów wodnych w Pekinie wzniesionego na olimpiadę w 2008 roku (proj. PTW 
Architects), gdzie z kolei geometria formy wynika z zastosowania matematycznego mo-
delu Weaire’a-Phelana7 (opublikowanego w 1993 r.).  

Symulacje komputerowe omówione w pracy pokazują cechy kształtowania form tworzo-
nych według porządku wyższego rzędu. Niewielka zmiana prostych warunków wyjścio-
wych określających budowę formy, może powodować jej radykalną reorganizację (ryc. 8). 
Kompozycja elewacji Federation Square jest dosłowną kopią matematycznego podziału 
przestrzeni na identyczne trójkąty. Konstrukcję można zapisać za pomocą odpowiednie-
go schematu złożonego zaledwie z kilku elementów. Modyfikacja dwóch elementów po-
woduje silną przebudowę formy, nadając jej zupełnie inną postać wizualną (ryc. 10). Two-
rzenie form nowej złożoności jest więc zupełnie nowym doświadczeniem projektowym. 
Nosi znamiona procesu empirycznego. Relacja między zapisem formowania a uzyskiwa-
ną formą nie jest bowiem oczywista. 

4. PODSUMOWANIE  

Stopień rozpoznania znaczenia teorii chaosu deterministycznego i geometrii fraktalnej dla 
teorii architektonicznych oraz ich potencjalnych zastosowań w projektowaniu jest wciąż 
niewielki. Poza nielicznymi realizacjami współczesna kreacja architektoniczna nie wyko-
rzystuje możliwości tworzenia form złożonych wedle założeń teorii chaosu. Zapropono-
wana w pracy formuła: dążenia do konstruowania złożonych form w wyniku prostego 
i ściśle uporządkowanego procesu formowania, wyczerpuje definicję nowej kategorii zło-
żoności, określa też podstawową zasadę jej konstrukcji.  

 

 

                                                 
6 Radin C., “The Pinwheel Tilings of the Plane”, The Annals of Mathematics, Second Series, Volume 139, Issue 

3, 1994, s. 661-702; patrz tez: Radin C., Miles of Tiles, American Mathematical Society, 1999, s.15 
7 Pohl E.B., Watercube, 2008, s. 312-313; Carfrae T., “Box of Bubbles”, Ingenia, Issue 33, 2007, s. 44-51 
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CHAOS AS THE HIGHER ORDER  
IN SELECTED TRENDS OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE  

Development of research on the mathematical theory of deterministic chaos and fractal 
geometry, which started in the 60s past century and continued today, has a significant 
impact on the perception of the complexity and variety of physical and nature 
phenomena. Selected parts of Mandelbrot set are noticeably similar to the natural 
landscapes of satellite images of Earth (fig. 1) and other organic structures in micro- and 
macro scale. However, to the explicit description of the M set construction simple 
mathematical equation is enough. This, what apparently seems to be the formation of 
free, complex and irregular, is the result of multiple repetitions of elementary structure, 
defined strictly deterministic. Feigenbaum bifurcation diagram (fig. 2) indicates that the 
same mathematical model may behave in a predictable or chaotic way, depending on 
specific conditions or parameters. The boundary between order and chaos theory is not 
so clear. 

In recent years the theory of deterministic chaos has been successfully used in many 
scientific fields such as physics, geology, biology, chemistry, economics, and others. It 
became an effective tool for simulation and modeling of complex phenomena. The 
subject of this doctoral thesis is to analyze the possibility of using elements of this theory 
in architecture, to interpret the composition of complex forms (fig. 3) and their 
contemporary creation. Does the complexity of the built space and the complexity of 
many of the newest forms of buildings, can be expressed in a deterministic manner? 
Doctoral thesis touches on the one hand the analysis of issues of contemporary 
architecture, on the other hand the workshop of the architect – the creator. It discusses 
the possibility of constructing modern tools, which enable creation of forms with the use 
of simple mathematical or geometrical records. 

The first part of the thesis focuses on the study of contemporary designs and architectural 
projects implemented of high formal complexity. Although a tendency to use complex 
forms can be seen, it does not result from the higher order concept which refers to the 
theory of deterministic chaos. The second part of the thesis provides theoretical analyses 
of the construction of forms based on the higher order. It also contains simulations made 
using software developed by the author. The thesis shows examples of a few designs 
and projects which applied the higher order in the process of developing the form.  

The degree of recognition of the importance of deterministic chaos theory and fractal 
geometry to architectural theory and their potential applications in the design is still small. 
Apart from a few architectural examples (fig. 9, 10) contemporary architects still does not 
use the ability to create complex forms according to the assumptions of chaos theory. 
The formula proposed in doctoral thesis: to build complex forms as a result of a simple 
and highly structured process of forming (fig. 8) exhausts the definition of new category of 
complexity and also defines the basic principle of its construction. 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

[1] Batty M., Cities and Complexity, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2005. 
[2] Bovill C., Fractal Geometry in Architecture and Design, Brikhäuser, Boston, USA 1996. 
[3] Coveney P., Highfield R., Granice złożoności – w poszukiwaniu porządku w chaotycznym 

świecie, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997. 
[4] Di Cristina G., The Topological Tendency in Architecture [w:] Architecture and Science, Di 

Cristina G. (ed.) Wiley Academy, 2001, s. 7-13. 
[5] Eglash R., African Fractals: Modern Computing and Indigenous Design, Rutgers University 

Press, 1999. 



PAWEŁ RUBINOWICZ, Chaos jako porządek wyższego rzędu... 119 

 

[6] Eisenman P., "Visions' unfolding: architecture in the age of electronic media", Domus, No 
734, 1992, s. 20-24. 

[7] Emmer M., “Mathland – From Topology to Virtual Architecture”, Proceedings of the 
Generative Art 2004 Conference, Mediolan 2004. 

[8] Folding in Architecture, ed. Lynn G., John Wiley & Sons, Londyn 2004. 
[9] From Control to Design: Parametric/Algorithmic Architecture, ed. Sakamoto T., Feree A., 

Actar 2008. 
[10] Gorczyca A., “Motion as modern way of expressing architecture”, Internet-Journal: CG&G, 

vol. 7, no 3, s. 22-40, MEPhI, Moskwa 2005. 
[11] Jencks C., The Architecture of the Jumping Universe, Academy Editions, Londyn 1995. 
[12] Kozina I., „Chaos i uporządkowanie oraz ich znaczenie dla interpretacji form architektonicz-

nych”, Alma Mater, nr 91 (2007/04), Kraków 2007, s. 49-51. 
[13] Lenartowicz J.K., “W poszukiwaniu złożoności miasta”, Materiały międzynarodowej konferen-

cji Historia Miasto i Współczesność, Szczecin 2001, s. 78-85. 
[14] Lindsey B., Digital Gehry – Material Resistance Digital Construction, Brikhäuser, 2001. 
[15] Lynn G., Animate Form, Princeton Architectural Press, NY 1999. 
[16] Mandelbrot B., The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman and Company, NY 1983. 
[17] New Science = New Architecture?, Architectural Design Profile No 124, ed. Jencks C., John 

Wiley & Sons, Londyn 1997. 
[18] Oosterhuis K., Hyperbodies (IT Revolution in Architecture, ed. A. Saggio), Brikhäuser, 2003. 
[19] Ostwald, M.J., "Fractal Architecture": Late Twentieth Century Connections Between 

Architecture and Fractal Geometry", Nexus Network Journal, vol. 3, no. 1, Birkhäuser, 
Bazylea 2001. 

[20] Peitgen H., Juergens H., Saupe D., Granice chaosu. Fraktale. Cz.1, PWN 1997. 
[21] Prusinkiewicz P., Lindenmayer A., The Algorithmic Beauty of Plants, Springer-Verlag 1990. 
[22] Radin C., “The Pinwheel Tilings of the Plane”, The Annals of Mathematics, Second Series, 

Volume 139, Issue 3, 1994, s. 661-702. 
[23] Rescher N., Complexity – A Philosophical Overview, Transaction Publishers, USA 1998. 
[24] Rubinowicz P., "Chaos and Geometric Order in Architecture and Design", Journal for 

Geometry and Graphics, Volume 4, Number 2, Heldermann Verlag, Lemgo 2000, s. 197-207 
(Proceed-ings of 9th ICGG, Johannesburg, South Africa 2000, s. 127-128. 

[25] Rubinowicz P., "Parametric Modeling – Random Factors in Architecture", Proceedings of 8th 
ICECGDG, Aus-tin, USA 1998, s. 81-85. 

[26] Sala N., Chaos and Complexity in Arts and Architecture, Nova Science, Hauppauge 2007. 
[27] Salingaros N., “Connecting the Fractal City”, 5th Biennial of towns and town planners in 

Europe, Barcelona 2003. 
[28] Schumacher P., Parametricism as Style – Parametricist Manifesto [na:] Dark Side Club, 11th 

Architecture Biennale, Wenecja 2008. 
[29] Sławińska J., Kościuk J., "Ład, chaos i architektura", Architectus 2 (8), Wrocław 2000, s. 

55÷60. 
[30] Stec B., „O fałdowaniu w architekturze”, Kwartalnik Archivolta, Nr 1(5)/2000, s. 14-18. 
[31] Tschumi B., Abstract Mediation and Strategy [w:] Architecture and Disjunction, MIT, 1996. 
[32] Ventrui R., Complexity and Contradiction in Architecture, MoMA, Nowy Jork 2002 (1966). 
[33] Watanabe M.S., Induction Design – A Method for Evolutionary Design (IT Revolution in 

Architec-ture, ed. Antonino Saggio), Brikhäuser 2002. 
[34] Wolfram S., A New Kind of Science, Wofram Media Inc., 200. 
[35] Żychowska M.J., „Nowa architektura” [w:] TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów 

Krajobrazowych, t.2, red. Gliński J., Wyd. AR, Lublin 2006, s. 73-79. 

O AUTORZE 

Paweł Rubinowicz, architekt, studia na Politechnice Szczecińskiej i Fachhochschule Ol-
denburg (Niemcy). Doktorat na Politechnice Krakowskiej w 2011 roku, pt. Chaos jako 
porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury. Pracuje na 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie od 1999 roku. 



120 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

Uczestnik licznych konkursów, warsztatów architektonicznych oraz konferencji nauko-
wych w Polsce, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Litwie, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych 
i Republice Południowej Afryki. Autor 19 publikacji naukowych. Współautor opracowań 
urbanistycznych dla kilku miast w Polsce. Indywidualne wystawy fotograficzne w 9 mia-
stach w Polsce (2000-2011). Od 2009 kurator Galerii Architektów Forma w Szczecinie, 
pod patronatem Muzeum Narodowego. Kontakt: pawel@rubinowicz.com.pl 

AUTHOR’S NOTE 

Paweł Rubinowicz, architect, studied at the the West Pomeranian University of 
Technology in Szczecin and the Fachhochschule Oldenburg (Germany). PhD at Cracow 
University of Technology in 2011: Chaos as the higher order in selected trends of 
contemporary architecture. He works at the Institute of Architecture and Spatial Planning 
at West Pomeranian University of Technology since 1999. Participated in numerous 
competitions, workshops, architectural and scientific conferences in Poland, Germany, 
Finland, Sweden, Lithuania, Spain, the United States and South Africa. Author of 19 
scientific publications. Co-author of urban studies for several cities in Poland. Individual 
photographic exhibitions in 9 cities in Poland (2000-2011). Since 2009 the curator of the 
Architects Gallery Form in Szczecin. Contact: pawel@rubinowicz.com.pl 
 

 



 

ARCHITEKTURA MIASTA IDEALNEGO, WPROWADZENIE 1 
ARCHITECTURE OF IDEAL CITY. INTRODUCTION 

Ernestyna Szpakowska 
dr inż. arch 

Politechnika Krakowska 
Wydział Architektury 
Katedra Architektury Mieszkaniowej 
 
 
 
 

STRESZCZENIE 

Termin „miasto idealne” funkcjonuje w architekturze, urbanistyce i naukach społecznych 
od renesansu po czasy współczesne. Odwołanie się do idei obecne jest dzisiaj w prakty-
ce i teorii architektury poprzez projekty miast (Lingang, Masdar), budynków wielkogabary-
towych (Mirador Building, Hybrid Towers) oraz wystawy („Megastructure Reloaded”, „Ide-
al City – Invisible Cities”) i publikacje.  

Niniejsze opracowanie ma na celu wprowadzenie do tematu w formie chronologicznego 
ujęcia ewolucji idei, charakterystyki jej korzeni oraz zarysowania tła kulturowego po-
szczególnych epok. 

Słowa kluczowe: miasto idealne, 

ABSTRACT 

The issue of „ideal city” is present in architecture, urban planning and social science 
since renaissance until contemporaneity. References to the idea are seen today in 
practice and theory of architecture in projects of the cities (Lingang, Masdar), budynków 
(Mirador Building, Hybrid Towers), exhibitions („Megastructure Reloaded”, „Ideal City – 
Invisible Cities”) and publications.  

The article introduces the subject describing the idea, its roots and cultural background. 

Key words: ideal city 

                                                 
1 Artykuł opracowano w oparciu o rozprawę doktorską pt Architektura miasta idealnego, Politechnika Krakow-
ska, Wydział Architektury 2011, Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski. 
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Współczesne opisy miast dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, chociaż zwy-
kle interdyscyplinarne (jak miasto w swojej istocie) i dotykające różnych aspektów zagad-
nienia, wydają się być zgodne w jednej kwestii – zanikania jego granic. Paul Virilio w „The 
overexposed city” pisze o nim, jako o „pozbawionym granic architektonicznym obiekcie, 
dryfującym w elektronicznym eterze, odartym z wymiarów przestrzennych”, co prowadzić 
ma do destrukcji „wszystkich struktur społecznych”2. Dzisiejszej przestrzeni urbanistycz-
nej nie tylko nie ograniczają przegrody fizyczne, jakimi były mury, ale nie wyznaczają już 
jej także czynniki ciągłości tkanki miejskiej, własności czy jurysdykcji podatkowej. Zanik-
nęły obecne w urbanistyce klasycznej kontrasty pojęć „tu i tam”, „centrum i peryferia”.3 
Zatarte zostały granice pomiędzy miastem, przedmieściem i okolicznym krajobrazem. 
Civitas – obszar znany i bezpieczny – „całość, którą jednostka dzieli z innymi i która bar-
dziej niż cokolwiek daje jej poczucie tożsamości”4, aby zostać zidentyfikowane musi mieć 
charakter figuralny w stosunku do krajobrazu. Znaczenie pierwszorzędne mają w tym 
zasady ograniczenia, bliskości elementów i ich gęstości, a także wewnętrzna organizacja 
struktury miejskiej.5 

Odwołanie się do idei miasta idealnego obecne jest w ostatnich latach zarówno 
w praktyce jak i sferze teorii architektury. W pole dyskursu teoretycznego wchodzą orga-
nizowane wystawy (przykładowo „Megastructure reloaded”6, „Future City, Experiment and 
Utopia in Architecture 1956 – 2006”7, a na gruncie polskim „Ideal City – Invisible Cities”8) 
i publikacje (na przykład „Visionary Architecture” Neila Spillera). Aktualność zagadnienia 
potwierdzają w skali urbanistycznej projekty całych miast (realizowane obecnie Lingang 
GMP, Masdar Normana Fostera, czy City in the Desert OMA pozostające w fazie projek-
tu), w skali architektonicznej natomiast wielkogabarytowe „budynki-miasta” odpowiadają-
ce na problem zagęszczenia w obecnych miastach poprzez koncentrację różnorodnych 
funkcji i odpowiedniej gęstości zaludnienia w jednej bryle lub ich zespole (jak Mirador 
Building MVRDV w Madrycie czy też Hybrid Towers Stevena Holla w Pekinie). 

Dla podparcia zagadnień architektury i urbanistyki współczesnej, pojawiają się studia 
miast idealnych w historii. 

STAROŻYTNA GRECJA 

Chociaż przykładów miast idealnych w Grecji brak, postrzegana jest ona jako ojczyzna 
citta ideale – pojęcia „idei”, pierwszych pism utopijnych i geometrii. Z filozofii platońskiej 
wywodzi się zagadnienie bytu idealnego w odróżnieniu od obiektu materialnego. Idea ma 
być „wzorem rzeczy”, miarą poznania i działania, czymś niepojętym dla śmiertelników – 

                                                 
2 P. Virilio, The overexposed city, [w:] ed. N. Leach, Rethinking Architecture, a reader in cultural theory, New 
York 2005, s.383, 384. 
3 Ibidem, s.382. 
4 C. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa 1999, s.29. 
5 Ibidem, s.29,30. 
6 Wystawa Megastructure Reloaded, Visionary Architecture and Urban Design of the Sixites Reflected by Con-
temporary Artists prezentująca utopijne projekty megastruktur od lat 60 dwudziestego wieku oraz współczesne 
instalacje na ten temat w Ehemalige Staatliche Munze, Berlin-Mitte w roku 2008. Wystawie towarzyszyło opra-
cowanie: Red. S. van der Ley, M. Richter, Megastructure Reloaded, Berlin 2008. 
7 Wystawa w Barbican Art Galery w roku 2006 prezentująca ponad 70 projektów „architektury eksperymental-
nej” z ostatnich 50 lat począwszy od Babylonu Constanta Nieuwenhuysysa i miast Archigramu, poprzez japoń-
skich metabolistów, europejskie megastruktury, a skończywszy na projektach MVRDV, UN Studio, OMA, FOA 
z początku XXI wieku. Wystawie towarzyszyło opracowanie: J. Alison, M.-A. Brayer, F. Migaryou, N. Spiller, 
Future City, Experiment and Utopia in Architecture, London 2007. 
8 W Zamościu i Poczdamie w roku 2006 śledząca relacje pomiędzy ideą miasta idealnego, a sztuką współcze-
sną. 
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boskim, nie ziemskim.9 Późniejsze miasta idealne z definicji były dążeniem do bytu 
wiecznego, niezmiennego, doskonałego. 

Platon był też autorem najwcześniejszych, utopijnych wizji miast w pismach: Republika, 
Prawo, Timaeus i Critias. Republika to perfekcyjne państwo, oparte na organizacji spo-
łecznej Sparty i Aten. Chociaż wizja obejmuje raczej socjalną niż przestrzenną organiza-
cję polis, pewne jej cechy stały się charakterystyczne dla późniejszych miast idealnych 
(jak ograniczenie przestrzeni, wymogi odpowiedniej gęstości zabudowy i zaludnienia10), 
inne dla w literatury utopijnej11. W Prawie natomiast zaprezentowane zostało miasto 
o organizacji kierującej społeczność w stronę życia ascetycznego i dobra wspólnoty, ra-
dialnym układzie przestrzennym, otoczone murem utworzonym z jednakowych, ufortyfi-
kowanych domów, podzielone na dwanaście części i jednakowej wielkości działki wydzie-
lone dla wszystkich obywateli. Timaeus i Kritias zawierają wizję idealnych Aten 9000 lat 
przed Platonem oraz opis mitycznej Atlantydy. Platońska Atlantyda była zespoleniem 
dwóch układów urbanistycznych: radialnego (w pałacu) i szachownicowego (na równinie 
podzielonej na 60000 kwadratów) – późniejszych trace regulateurs. Platon opierał się na 
przesłankach natury symbolicznej i kosmologicznej. Atlantyda jednak różniła się od mia-
sta z Prawa skalą. W odróżnieniu od greckiego polis Platon potraktował ją jak imperium 
tak gigantyczne, że nasuwa się pytanie, czy poprzez swoją wielkość nie stała się dysto-
pią. Jej pierwowzorem miałby być opis Ecbatany Herodota, Babilon i miasta starożytnego 
Egiptu.12  

Ortogonalny plan miasta greckiego i italskiego (początkowo dość swobodny) stosowany 
był od VII w. p.n.e. w miastach kolonialnych. Jego dojrzałą formę z V w. p.n.e (mającą 
inspirować Platona) przypisuje się architektowi Hippodamusowi (według Arystotelesa 
twórcy Pireusu, Turii, Rodesu i Miletu). Geometryczną dyscyplinę układu dostosowywano 
do specyficznych warunków otaczającego krajobrazu.13 

Miastem prototypowym dla systemu był Milet, monumentalne założenie urbanistyczne 
o wielkości, populacji i układzie urbanistycznym z góry zaplanowanych, zlokalizowane na 
półwyspie, ograniczone obwałowaniami i linią brzegową. Powstałe po utworzeniu ortogo-
nalnej sieci ulic jednakowe, prostokątne bloki zabudowy zagospodarowywano stopniowo, 
część przeznaczając pod zabudowania publiczne, a część traktując jako zapas parcel 
budowlanych. O gmachach publicznych Tadeusz Tołwiński pisze, że zostały rozłożone 
„w doskonałej wewnętrznej równowadze, determinowanej otaczającym krajobrazem”.14 
Charakterystyczna dla systemu była nieobecność osi kompozycyjnych, (szerokości ulic 
uzależniano od ich kierunku) i brak kompromisów na rzecz rozwiązań dekoracyjnych. 
W odróżnieniu od symbolicznych założeń egipskich, przestrzeń miast greckich warunko-
wana była głównie przesłankami funkcjonalnymi – neutralna rama mieszcząca wewnątrz 
wszystkie użyteczności demokratycznego miasta. Arystoteles opisał hippodamejski po-
dział społeczności miasta na trzy stany (rzemieślników, rolników i żołnierzy), a jego prze-
strzeni na trzy strefy: świętą, publiczną (dla wsparcia armii) i prywatną (w posiadaniu 

                                                 
9 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T.1, Warszawa 2004, s.86-89. 
10 L. Mumford, The story of utopias, New York 1970, s.32. 
11 Cechy powyższe to położenie i warunki klimatyczne wpływające na rozwój miasta, dobro stanu stawiane 
ponad dobro rodziny, powszechna edukacja, limitowana własność prywatna, życie ascetyczne, wyedukowana 
klasa rządząca. Tomasz More zaznaczył, że jego Utopia to realizacja przestrzeni przedstawionej w Republice. 
[w:] R. Eaton, Ideal cities, Utopianism and the (Un)built environment, London 2002, s.31. 
12 H. Rosenau, The Ideal City, Its Architectural Evolution, London 1972 op.cit., s.21, R. Eaton, op.cit., s.32, 33. Z 
innych pism filozoficznych zawierających wątki utopijne należy wymienić Ptaki Arystofanesa – pierwowzór 
antyutopii i wizję wczesnej Sparty w Życiu Lucyrgusa Plutarcha – miasta podporządkowanego utworzeniu 
sprawnej armii. [w:] R. Eaton, op.cit., s.35. 
13 S. Kostof, The City Shaped, Urban Patterns and Meanings Through History, London 1991, s.104, 105; Po-
wstawanie i dokładną budowie miast kolonialnych greckich charateryzuje Spiro Kostof. [W:] Ibidem, s.127; 
S. Lang, The ideal city from Plato to Howard, [w:] Architectural Review, Nr 668, London 1952, s.91. 
14 T. Tołwiński, Urbanistyka, Tom 1, Budowa miasta w przeszłości, Warszawa 1947, s.43, 44; C. Norberg-
Schulz, Meaning in Western Architecture, New York 1980, s.24. 
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rolników). Opowiadał się też za podparciem systemu hippodamejskiego ideami platoń-
skimi (wprowadzającymi do urbanistyki element socjalny) i tradycyjnym greckim plano-
waniem (racjonalnym powiązaniem estetyki z obronnością), jednocześnie uznając orto-
gonalną homogeniczność za odpowiednią w demokracji dla wszystkich funkcji z wyjąt-
kiem defensywnej, dla której bardziej nadawała się centralna cytadela. Tak system poli-
tyczny warunkować miał przestrzeń miasta –radialne dla oligarchii i monarchii, ortogonal-
ne dla demokracji, a sieć dobrze chronionych punktów dla rządów arystokracji.15  

 

 

Ryc. 1. Milet Źródło: L. Benevolo, 
The History of the City, Cambridge 
1980. 
Fig. 1. Milet. Source: L. Benevolo, 
The History of the City, Cambridge 
1980. 

STAROŻYTNY RZYM 

Antyczna architektura rzymska pomimo przejęcia pewnych wzorców greckich (formy, 
porządki) rządziła się własnymi prawami. Odmienne realia społeczne zaowocowały jed-
nak innym kształtowaniem przestrzeni.16 W miejsce platońskiej apoteozy ascetyzmu 
i ograniczenia wpływów miasta do jego najbliższych okolic wkroczyła imperialna chęć 
podbijania świata.17 Stąd rozbudowana sieć drogowa i ortogonalne kolonie, stolice pro-
wincji, czy inne strategicznie istotne obiekty. Stąd też odmienne traktowanie krajobrazu, 
próba podporządkowania natury (w greckiej kulturze zakorzeniony był zachwyt krajobra-
zem, a w antycznym Rzymie obowiązywała skodyfikowana artykulacja przestrzeni). Typo-
logia obiektów pozwalała na stosowanie przyjętych kodów niezależnie od ich lokalizacji.18 
Takim rozwiązaniem modelowym był warowny obóz castrum romanum, w miarę powięk-

                                                 
15 R. Eaton, op.cit. s.29. 
16 jako odrębnej, artykułowanej, ograniczonej „substancji” w odróżnieniu od greckiej powstającej w sposób 
wynikowy – jako „przerwa” między bryłami budynków 
17 C. Norberg-Schulz, Meaning… op.cit., s.42. 
18 Ibidem, s.42; Schulz zauważa, że o rzymskim antyku możemy mówić, jako o stylu międzynarodowym. 
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szania się wpływów imperium w głąb Europy i Afryki stanowiący kanwę miast antycznych 
oraz późniejszych średniowiecznych i nowożytnych.19  

Rytualne wyznaczenie osi zgodnych z kierunkami świata – manifestacja kosmicznego 
porządku – rozpoczynało fundowanie nowego miasta:20, cardo w kierunku północ-
południe zgodnie z osią ziemi i decumanus – wschodnio-zachodnią, reprezentującą ruch 
słońca. Główne ulice (via Principalis i via Decumana) prowadziły do czterech bram miej-
skich (Porta Sinistra, Dextra, Praetoria i Quaestoria). Wnętrze obozu – prostokątne lub 
kwadratowe – organizowano funkcjonalnie. Cztery różnej wielkości kwatery powstałe 
pomiędzy głównymi ulicami dzielono zgodnie z organizacją oddziałów: mniejsze dla do-
wództwa, oddziałów wyborowych i konnicy, większe dla piechoty i oddziałów ludności 
miejscowej. Początkowo zapełnione zabudowaniami tymczasowymi o charakterze mili-
tarnym, osady z biegiem czasu stawały się miastami ze stałymi zabudowaniami miesz-
kalnymi i gmachami monumentalnymi.21 Modelowość, posadowienie na surowym korze-
niu, ograniczenie i geometryczne uporządkowanie przestrzeni pozwalają przyrównać 
castrum romanum do miasta idealnego. 

Powinowactwo z castrum romanum wykazuje pałac Dioklecjana w Splicie, ukształtowany 
jak niewielkie miasto. Pochodzący z 305 r. n.e. obiekt mieścił garnizon. Ufortyfikowany 
był jak założenie militarne. Plan pałacu ukształtowano na rzucie prostokąta. Ulice –
kolumnady, biegnące po osiach jego symetrii, na wzór cardo i decumanus, przecinały się 
w środku figury. Na zakończeniach osi umieszczono bramy flankowane ośmiobocznymi 
wieżami, a całość otoczono murem z basztami na rzucie kwadratów. Ulice dzieliły prze-
strzeń pałacu na cztery strefy funkcjonalne, po dwie garnizonowe i pałacowe (między 
innymi z mauzoleum i świątynią Jupitera). Oś północ – południe przechodząca przez 
okrągły westybul (cesarskie salutatorium), duże audytorium i przebiegała przez wycho-
dzącą na morze loggię, scalając przestrzeń pałacu z otoczeniem. Północnym zakończe-
niem cardo była Złota Brama – punkt wyjścia procesji gloryfikującej cesarza, przemierza-
jącej następnie perystyl i opisany ciąg pomieszczeń. Świątynia Jupitera i mauzoleum, 
zorientowane odpowiednio na wschód i zachód, tworzyły natomiast oś symbolizującą 
koniec i początek. Sposób organizowania przestrzeni pałacu poprzez swoją regularność, 
odzwierciedlał militarną organizację społeczeństwa cesarskiego. Jednocześnie, kształto-
wany jak rzymska świątynia, był palatium sacrum – założeniem, którego główną cechę 
stanowiła nie obronność, ale manifestacja władzy świeckiej i religijnej.22  

Witruwiański plan miasta Helen Rosenau przedstawia, jako pierwszą pełną wizję miasta 
idealnego. Pomimo zainteresowania głownie praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi 
budynków i przestrzeni publicznych (jak usytuowanie rynku w centrum miasta czy wpisy-
wanie wież obronnych w linię murów), sam schemat ma podłoże symboliczne. Koncen-
tryczno – radialny układ wyznaczony został za pomocą ośmiu promienistych ulic, a liczba 
osiem miała w mitologii i astronomii znaczenie magiczne. (Ośmiu bóstwom dedykowano 
ateńską różę wiatrów, podwojona występowała w rytuałach wiążących człowieka ze 
wszechświatem). Przebieg ulic witruwiańskich miał być dyktowany różą wiatrów, jednak 
pozornie funkcjonalnemu założeniu brak dokładności. Witruwiusz zdawał sobie sprawę 

                                                 
19 Umberto Eco przypisuje antycznym Rzymianom „obsesję granicy”. Romulus zabija brata naruszającego 
wyznaczoną przezeń granicę, a Cezar przekraczając Rubikon wypowiada znamienne Aleia iacta est wiedząc, iż 
stawia krok bez możliwości odwrotu. Demiurgiczna bariera wody jest rzeczą świętą, a łamiące ją mosty – pro-
dukt rąk ludzkich – świętokradztwem. Założeniem łacińskiego realizmu jest następstwo przyczynowo – skutko-
we, linearność i nieodwaracalność czasu, a więc istnienie nieprzekraczalnych granic czasoprzestrzennych. 
(Albativus absolutus) [w:] U. Eco, Czytanie świata, Kraków 1999, s. 5-7. 
20 Osiowość jest cechą charakterystyczną architektury i urbanistyki rzymskiej. W odróżnieniu od wcześniejszych 
osi egipskich, podporządkowanych układowi ortogonalnego o rzymskich powiedzieć można, że organizują 
kompleksowy układ, z elementem środka, definiowanym, jako przecięcie osi. [w:] C. Norberg-Schulz, Meaning… 
op.cit., s.42.    
21 Układ stawał się niejednokrotnie kanwą średniowiecznego. [w:] T. Tołwiński, op.cit., s.53,54; R. Eaton, op.cit., 
s.34, 35; S. Kostof, The City Shaped… op.cit., s.108; Norberg-Schulz, Meaning… op.cit., s.42,43. 
22 Norberg-Schulz, Meaning…op.cit. s. 53. 
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z warunków lokalnych burzących ustalony porządek i zaznaczał konieczność przystoso-
wania do nich realizacji. Geometryczny schemat stawał się założeniem modelowym – 
niezależnym od otoczenia, obliczonym na osiągnięcie harmonii, regularności i ogranicze-
nie przestrzeni jak u Platona. Jednak według Helen Rosenau miasto z rzymskiego trakta-
tu nie wykazuje istotnych podobieństw do platońskiego. Przeciwnie, różnice widoczne są 
chociażby w podziale. Rzymskim ośmiu sektorom nie odpowiada grecki podział na dwa-
naście (z Prawa), oparty na astronomicznym kalendarzu. Miasto Witruwiusza nie było 
utopią socjalną. Wskazuje na ten fakt brak zainteresowania typowymi domami mieszkal-
nymi i nieobecność budynków wielopiętrowych (w cesarskim Rzymie nawet sześciokon-
dygnacyjnych). Było ono jedynie formalnym układem, charakterystycznym dla czasu swo-
jego powstania, a wpływowym w okresie renesansu.23  

 

 

Ryc. 2. Castrum Romanum. Źródło: 
L. Benevolo, The History of the City, 
Cambridge 1980. 
Fig. 2. Castrum Romanum. Source: 
L. Benevolo, The History of the City, 
Cambridge 1980. 

 

Ryc. 3. Pałac Dioklecjana w Splicie.  
Źródło: L. Benevolo, The History of 
the City, Cambridge 1980. 
Fig. 3. Diocletian’s Palace Split. 
Source: L. Benevolo, The History of 
the City, Cambridge 1980. 

TRADYCJA JUDAISTYCZNA 

Helen Rosenau uznaje tradycję judaistyczną za istotną w formowaniu średniowiecznego 
konceptu miasta idealnego. Oparte na mitach babilońskich wątki ogniskowano na tema-
tach Świątyni i miasta Jeruzalem. Kontrastem do Jeruzalem było miasto grzechu, repre-
zentowane w ikonografii i piśmiennictwie przez Babilon lub starożytny Rzym. Tradycja 
żydowska nadawać miała obrazowi architektonicznemu znaczenie uniwersalnego symbo-

                                                 
23 H. Rosenau, op.cit., s.23-25. 
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lu moralnego, pod wpływem starotestamentowego zakazu ikonograficznych przedstawień 
istot żywych. Podczas kiedy wizje greckie i rzymskie, (chociaż z kosmologicznymi pod-
tekstami) pozbawione były pierwszorzędnego znaczenia symbolicznego, widoczne było 
ono w tradycji judaistycznej. Wszystkie trzy powyższe miały natomiast bezpośredni wpływ 
na urbanistykę średniowieczną. 24 

ŚREDNIOWIECZE 

Wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego przebrzmiała tradycja miasta antycznego. Ro-
mańskie było niewielkim skupiskiem ludności, często przekształconym z dawnych wsi lub 
miast kolonialnych. Miało przeważnie nieregularny układ i formę warowną dostosowaną 
do czynników topograficznych.25 

W raczkującej, nowej cywilizacji architektoniczno-urbanistycznej do jedenastego wieku 
głównymi centrami kulturalno-ekonomicznymi były klasztory. Ograniczone murem zespoły 
zabudowań traktowano jak odrębne organizmy, już wtedy kojarzone z miastem utopij-
nym, bo zapewniając idealny żywot we wspólnocie miały być przedsionkami do raju. Na 
ich założeniach oparto utopię zakonu - ideę wyselekcjonowanej społeczności, o wspólnej 
wizji świata, samowystarczalnej, odseparowanej dla ochrony określonego stylu życia. 26  

Na pochodzącej z dziewiątego wieku rycinie planu klasztoru w Sankt Gallen27 uwidocz-
niono kościół otoczony zabudowaniami: szpitalnymi, szkolnymi, rolniczymi 
i rzemieślniczymi. Klasztor podzielony został na cztery strefy rozmieszczone wokół ko-
ścioła: klauzurową wokół dziedzińca, otwartą – na północ od kościoła (ze szkołą dla 
świeckich, zabudowaniami gościnnymi i domem opata), strefę mieszkalną mnichów oraz 
tereny zarezerwowane dla chorych i nowicjuszy. Plan uważany jest za przestrzenną re-
prezentację życia klasztornego według postanowień 817 synodu z Aachen. Podział prze-
strzeni wewnętrznej klasztoru narzucały warunki funkcjonalne, a stosowanie reguł syme-
trii, czy określonych proporcji wskazywało na inspiracje religijne. Regularny, ortogonalny 
rzut miał być kontynuacją tradycji rzymskich (castrum romanum), a sposób podania wy-
wodził się z rysunków Witruwiusza. Rycinę można uznać za plan miasta idealnego służy-
ła bowiem jako model, a nie rzeczywiste rysunki budowlane. Nigdy nie zrealizowano pro-
jektu w całości (powstały kościół jest skromniejszy od narysowanego), ale organizacja 
przestrzeni oparta na rozmieszczeniu funkcji zgodnie z religijnym uporządkowaniem, 
odwzorowywana była w każdym podobnym obiekcie. 

Pewne elementy rzeczywistości klasztornej weszły na stałe do historii myśli utopijnej: 
życie społeczne oparte na ascezie i odrzuceniu własności oraz porządek i dyscyplina 
zbliżone do żołnierskiej. Wprowadzane w walce z pokusami życia świeckiego i anarchią 
wymagały one przestrzeni parcelarnej - miejsca klauzurowego: wydzielonego, zamknię-
tego, chronionego przez monotonię, zapewniającego samotność duszy i ciała. Cela 
klasztorna stawała się podstawową komórką poddającą jednostki parcelacji, bo umożli-
wiała ciągły nadzór, a klasztor – zbiorowością odseparowanych indywidualności.28  
Z twórców utopii zakonu powstających w późniejszych wiekach wystarczy wymienić Je-
remy’ego Benthama, Charles’a Fouriera czy Le Corbusiera. 

XII i XIII wiek to już okres rozpowszechniania się (w krajach europejskich najbardziej 
rozwiniętych ekonomicznie) planów regularnych, przy czym miasta pochodzące z tego 
samego okresu wykazują duże podobieństwo układu powodowane uwarunkowaniami 
                                                 
24 Ibidem, s.25-30; R. Eaton, op.cit., s.25. 
25 T. Tołwiński, op.cit., s.60,61. 
26 Utopia zakonu graniczy z utopiami eskapistycznymi, pozbawionymi planu działania, pozostawiającymi go 
czytelnikom, czasem zwanymi czczą zabawą intelektualną. [w:] J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980, 
s. 53,54, 116-135. 
27 Przypisywana Haito, biskupowi Reichenau i Basle. 
28 M. Foucault, Nadzorować i karać, Warszawa 1998, s.137-139. 
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obronnymi i gotyckim wymogiem uniformizacji (w zakresie sieci ulicznej, obwarowań, 
sytuowania kościołów i innych budynków monumentalnych). Krzyżowy plan bastides 
uznawany jest za pokrewny późniejszemu renesansowemu miastu idealnemu. Podobień-
stwo opiera się na wcześniejszym założeniu rozmiaru i kształtu, ograniczeniu powierzchni 
i geometrycznej organizacji przestrzennej (w odróżnieniu od większości miast średnio-
wiecznych, gdzie planowanie urbanistyczne i wzrost postępowały jako dwa równoległe, 
uzupełniające się procesy). Aigues Mortes podawane jest jako przykład powstałego we-
dług określonego planu miasta o idealnej formie, odzwierciedlającej konkretny cel (sta-
cjonowanie armii krzyżowej królów francuskich). Układ na podobieństwo rzymskich obo-
zów militarnych zamknięto w prostokącie obwarowań. W średniowieczu dwie rzymskie 
bramy zastąpiono większą ich ilością i dodatkowymi furtami. Powstały Tour de Constance 
przy północno - zachodnim narożniku i prostokątny rynek w centrum, a militarne przezna-
czenie spowodowało, że główny wysiłek budowniczego i planisty skupiony został na ob-
warowaniach.29 Z biegiem lat Aigues Mortes zachowało swoją idealną formę, ale wraz 
z końcem krucjat straciło swój główny cel i rację bytu. Paradoks polegający na tym, że 
urbanistyczny organizm zamierzony jako wieczny szybko stawał się przestarzały, charak-
terystyczny jest dla wielu miast idealnych.30  

W urbanistyce średniowiecznej wyraźnie widoczne są dwa odmienne trendy: powolna 
transformacja antyku w kierunku formalnej abstrakcji wraz z uproszczeniem detalu oraz 
wzrost zainteresowania opisywaniem miasta średniowiecznego, z naciskiem na realizm 
i różnorodne formy użyteczności. Ten drugi wprowadza do renesansu.31  

 

.  

Ryc. 4 Opactwo Sankt Gallen Źródło: R. Eaton, Ideal 
cities, Utopianism and the (Un)built environment, 
London 2002 
Fig. 4. Sankt Gallen Abbey. Source: R. Eaton, Ideal 
cities, Utopianism and the (Un)built environment, 
London 2002 

                                                 
29 T. Tołwiński, op.cit., s.127-133. 
30 W. Braunfels, Urban Design In Western Europe, Regime and Architecture, 900-1900, Chicago 1988 
s.151,152; H. Rosenau, op.cit., s.43,44. 
31 H. Rosenau, op.cit. s.46. 
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PRZEŁOM ŚREDNIOWECZA I RENESANSU  

Przełom epok średniowiecza i odrodzenia wraz z przemianami socjalnymi (sekularyzacją, 
zainteresowaniem antykiem, wzrostem znaczenia indywidualności) przyniósł zmianę 
w postrzeganiu miasta. Począwszy od XV wieku stało się ono obiektem analizowanym 
i opisywanym. Wraz ze studiami powstawały teorie dotyczące jego postaci idealnej. Dwie 
z nich to opis Florencji Leonardo Bruni i freski w Sala dei Nove Palazzo Publico w Sienie 
(1337-39) autorstwa Ambroggio Lorenzetti – obrazy alegoryczne będące symboliczną 
ilustracją Dobrych i Złych Rządów. 32  

Wraz z przełomem epok nastąpiła zmiana statusu architekta i unowocześnienie sposobu 
prezentacji – wynalazek perspektywy. Na nowatorskie traktowanie miasta wpływało po-
równanie z innymi kulturami (Konstantynopol, pisma greckie i bizantyjskie, odkrycia geo-
graficzne, Tenochtitlan, idealizowany starożytny Rzym, wydanie Witruwiusza) zostaje 
przełamana średniowieczna zachodnioeuropejska tradycja urbanistyczna. Rozpoczęła 
się adaptacja istniejących miast - doskonałych środowisk życia dla mecenasów, wymaga-
jących odpowiedniego tła estetycznego. Z braku wystarczających środków projekty czę-
sto pozostawały wizjami na papierze, a mecenasi ograniczali się do przekształcania 
fragmentów istniejących miast. 33 
 
 

Ryc. 5. A. Lorenzetti, Złe rządy. 
Źródło: H. Rosenau, The Ideal City, 
Its Architectural Evolution, London 
1972. 
Fig. 5. A. Lorenzetti, Złe rządy. 
Source: H. Rosenau, The Ideal City, 
Its Architectural Evolution, London 
1972.  

Ryc. 6. A. Lorenzetti, Dobre rządy.  
Źródło: H. Rosenau, The Ideal City, 
Its Architectural Evolution, London 
1972. 
Fig. 6. A. Lorenzetti, Dobre rządy. 
Source: H. Rosenau, The Ideal City, 
Its Architectural Evolution, London 
1972.  

                                                 
32 R. Eaton, op.cit., s.41; Dobre rządy ilustruje krajobraz z realistycznym przedstawieniem błogosławieństwa 
rolniczej ziemi i obraz życia arystokratycznego miejskiego, jeźdźców i radosne kobiety. Złe natomiast to zabu-
dowania miejskie w ruinie, miasto opuszczane przez mieszkańców i zajmowane przez wojska. 
Na wcześniejszym obrazie zatytułowanym Miasto nad Morzem, także przypisywanym Lorenzetti przedstawiony 
jest krajobraz (miejskie wieże otoczone murami) zbliżony stylistycznie do opisanych scen. [w:] H. Rosenau, 
op.cit., s.42. 
33 H. Rosenau, op.cit., s.41-44; R. Eaton, op.cit., s.50. 
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RENESANS 

Ustalenie, kto po raz pierwszy zastosował termin miasto idealne nastręcza trudności. 
Z szesnastego wieku zachowały się dwa traktaty ze słowami citta ideale w tytule: Barto-
lomeo Ammanatiego z roku 1584 i Kawalera Giorgio Vasariego Młodszego z roku 1598. 
Zawarte w nich wizje miast miały stanowić odpowiedź na poszukiwania środowiska i me-
tod organizacji życia, wpływających na poprawę moralności mieszkańców. 

W okresie renesansu miasto podlegało przemianie rozpoczętej w późnym średniowieczu, 
od bezustannie powiększającego się urbanistycznego organizmu („dzikiej bestii o mon-
strualnym kształcie”34), poprzez schemat o niezmiennym rozmiarze i ściśle zdefiniowanej 
siatce ulic, do sformalizowanego manierystycznego tworu. Według Giediona gwieździste 
citta ideale miało być racjonalizacją układu średniowiecznego, jednak większość history-
ków pomimo następstwa chronologicznego i podobieństwa formy citta ideale przykłado-
wo do francuskich bastides, uznaje za bliższe planowaniu renesansowemu raczej staro-
dawne miasta chińskie czy rzymskie castrum romanum. Odrodzeniowe mają odmienną 
genezę. Były wytworami racjonalizmu, chłodnego rozumowania pozbawionego pobudek 
religijnych i emocjonalnych. Łączyły doświadczenia wcześniejszych epok z ideami współ-
czesnymi, kształtując własny język form i tworząc miasto oparte na zasadach ścisłego 
ograniczenia przestrzennego i radykalnego formalizmu35. 

Przestrzeń renesansowa była ściśle uporządkowana i zunifikowana. Kształtowana we-
dług rygorystycznie stosowanych proporcji, o elementach ograniczonych do podstawo-
wych form geometrycznych, co zapewniało homogeniczną harmonię, tworzoną przez 
powtarzalne jednostki lub kompozycyjną ciągłość dzięki interakcji brył.36 Aranżowano ją 
jako ładnie ukształtowaną pustkę, w odróżnieniu od średniowiecznej, otoczonej skompli-
kowanymi i wyrazistymi strukturami37. Formę gotyckiej katedry wyparło przekryte kopułą, 
koliste wnętrze. Architekturę brył zastąpiła architektura pustki. Podobnie było w urbani-
styce. Doskonałym przykładem jest florencka Piazza della SS. Annunziata – prostokątny 
plac otoczony jednolitymi, arkadowymi fasadami budynków o dyskretnej artykulacji. Żad-
na z otaczających plac brył nie dominuje, a jedności kompozycji nie burzą nawet wyloty 
ulic, dyskretnie ukryte w rytmie arkad. Harmonijne wnętrze było przestrzenią kształtowa-
ną według zasad geometrii. Na jej kształt wyraźny wpływ miała konstrukcja perspektywy, 
której geometryczne wyznaczenie, choć stosunkowo jeszcze nieskomplikowanej, pozwo-
liło na wprowadzenie do urbanistyki pojęcia trzeciego wymiaru.38  

Ujednolicenie brył budynków, widoczne jest też na obrazie przypisanym Luciano Laurana 
(jednym z trzech miejskich spalliere)39, gdzie upodobnienie Koloseum, łuku tryumfalnego 
i baptysterium za pomocą zmiany skali i trików perspektywicznych sprawia, że wnętrze 
między nimi nabrało regularności i harmonii. Absolutnie homogeniczna przestrzeń odpo-
wiadała wizji citta ideale, będąc jak ono samo nieosiągalnym ideałem. Wobec niemożno-
ści jej uzyskania harmonię odrodzeniowych wnętrz osiągano stosując środki zaczerpnięte 
z antyku - „proporcje” i „współmierność”, utożsamiane z greckimi pojęciami „analogii” 

                                                 
34 T. Zarębska, Miasto idealne, renesansowa mrzonka czy program działania, [w:] Architektura, Nr 420, 1984, 
s.26. 
35 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura, Narodziny nowej tradycji, Warszawa 1968, s.71; E.A. Gutkind, 
International history of city development, New York 1969, s.118, 119; T. Zarębska, op.cit., s.29; 
36 C.N. Schulz, Bycie… op.cit., s. 10, 61,62. 
37 W planach miast idealnych wiązać się miało to z zaniedbaniem bloków zabudowy. Według Gutkinda skutko-
wało to kultem ulicy, wyrażającym się później w serii projektów uwzględniających formę wnętrz urbanistycznych, 
bez estetycznego i funkcjonalnego powiązania ich z budynkiem mieszkalnym, a przez niego z samą istotą 
ludzką. [w:] E.A. Rasmussen, Towns and buildings, Described in drawings and words, Massachusets 1969. 
, s.23; Gutkind, op.cit., s.118,119.  
38 S.E. Rasmussen, Odczuwanie architektury, Warszawa, 1999, s.50-55; V. Scully,  Architecture, The natural 
nad the manmade, New York 1991, s. 198-200; E.A. Gutkind, op.cit., s.129,130. 
39 R. Eaton, op.cit., s.50; Czasami przypisywane one są Alberti lub Piero della Francesco. 
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i „symetrii”. Pitagorejski stosunek części do całości odpowiadał platońskiemu powiązaniu 
makro i mikrokosmosu.40 

Renesansowa perfekcja estetyczna to perfekcja matematyczna. Citta ideale opierano na 
formie koła lub figur umiarowych, mającej uzasadnienie zarówno religijne jak 
i estetyczne. Kształt najdoskonalszy odpowiadał budowie świata. Platoński demiurg stwo-
rzył go jako kulę, ponieważ uważał ją za doskonałą, „najrówniejszą,  gładką, równomierną 
i równą we wszystkich kierunkach”.41 Jednocześnie plan gwiaździsty wydawał się kon-
cepcję logiczną. Perspektywa renesansowa była perspektywą centralną o ograniczonym 
dystansie. Wymagała odpowiedniego punktu, aby zatrzymać wzrok.42 

Gutkind jest zdania, iż ścisła geometryzacja renesansowych citta ideale zabijała malow-
niczy teatr różnorodności, jakim było miasto średniowieczne. Paradoksalnie epoka kultu 
jednostki, której ducha zrodziły indywidualności, miała tę indywidualność niszczyć. Wie-
rząc w możliwość reformy społeczeństwa poprzez doskonalenie otoczenia, nie brano pod 
uwagę czynnika ludzkiego, jego wielowymiarowości, indywidualnych cech charakteru.43 

 

 

Ryc. 7. Piazza Santa Annunziata. 
Źródło: H. Rosenau, The Ideal City, 
Its Architectural Evolution, London 
1972. 

Fig. 7. Piazza Santa Annunziata. 
Source: H. Rosenau, The Ideal City, 
Its Architectural Evolution, London 
1972.  

Ryc. 8. Spalliere. Źródło: R. Eaton, 
Ideal cities, Utopianism and the 
(Un)built environment, London 2002 
Fig. 8. Spalliere. Source: R. Eaton, 
Ideal cities, Utopianism and the 
(Un)built environment, London 2002  

                                                 
40 V. Scully, Architecture, The natural and the manmade, New York 1991, s. 208; D.Summers, Real spaces, 
World Art. History and the Rise of Western Modernism, London 2003; C. Van de Ven, op.cit., s.13. 
41 Łuk półkolisty jest elementem łatwiejszym w percepcji i przyjemniejszym w odbiorze niż ostry, bo „wzrok bez 
zahamowania biegnie od jednego końca do drugiego”. Podobnie doskonałe jest koło. [w:] A. Filarete, Trattato, 
[w:] W. Tatarkiewicz, op.cit., s.75, 136-140; D.A. van Ruler, Krzyż i koło: dusza świata [w:] Architektura, Nr 420, 
Warszawa 1984, s. 22-25. 
42 W baroku wolna przestrzeń dawała nieograniczone pole widzenia, a renesansowa perspektywa centralna 
była obrazem świata widzianego z pozycji obserwatora - przejawem odrodzeniowego indywidualizmu. Jedno-
cześnie punkt zaniku pozostawał od odbiorcy niezależny – geometryczny środek świata, zgodnie z platońskim 
modelem uniwersum. [w:] S. Giedion, op.cit., s.79; E.A. Gutkind, op.cit., s.107-108; R. Arnheim, Sztuka i per-
cepcja wzrokowa, Psychologia twórczego oka, Gdańsk 2004, s. 331. 
43 E.A. Gutkind, op.cit., s.119. 
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MANIERYZM 

Manieryzm to kolejny okres gwałtownych przemian politycznych, socjologicznych, eko-
nomicznych. Zmiana światopoglądu, a wraz z nią porzucenie koła, jako klasycznego wy-
obrażenia doskonałości podążały za kepplerowskim udowodnieniem eliptyczności orbit 
planetarnych. Wszystko jakby straciło równowagę i zamiast rytmu tektonicznego wystąpił 
rytm inny pisał Max Dvorak w opracowaniu El Greco i manieryzm. Królowała elipsa oraz 
wywodzące się z niej parabola i hiperbola.44 Jednocześnie charakterystyczny był nacisk 
na regularność i dostojność, rolę obyczajów i hamulców socjalnych, a także uczucie roz-
czarowania. Element socjalny miasta idealnego zastąpiony został formalizmem – regu-
larnym geometrycznym planem, paradoksalnie scalonym z militarnym podejściem utyli-
tarnym i związanymi z nim rozwiązaniami inżynierskimi. Podobne dychotomie były cha-
rakterystycznym elementem czasów.  

Helen Rosenau zadaje pytanie, do jakiego stopnia manierystyczne rysunki (między inny-
mi plany Albrechta Dürera) są planami miast idealnych. Mimo, że posiadają geometrycz-
ną formę, obrys fortyfikacji często nie odpowiadał wewnętrznemu kształtowi miasta, 
a drobne asymetrie i motywy ornamentalne odbiegały od formalnej perfekcji. Dodatkowo 
renesansowy indywidualizm i czynnik społeczny zastąpiony został sterylnym formali-
zmem i utylitaryzmem.45  

 

 

. 

 

Ryc. 9  A. Durer, rycina z 
Entliche Underricht ze 
Befestigung der Stett, 
Schloss und Flecken. 
Źródło: R. Eaton, Ideal 
cities, Utopianism and the 
(Un)built environment, 
London 2002 
Fig. 9. A. Durer, figure from 
Entliche Underricht ze 
Befestigung der Stett, 
Schloss und Flecken. 
Source: R. Eaton, Ideal 
cities, Utopianism and the 
(Un)built environment, 
London 2002 

                                                 
44 G.R. Hocke, Świat, jako labirynt, Maniera i mania w sztuce europejskiej w latach 1520-1650 i współcześnie, 
Gdańsk, 2003, s.228, 229, 225-242, 348-350. 
45 H. Rosenau, op.cit., s.68,69. 
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BAROK 

Okres baroku w urbanistyce charakteryzował się raczej rewitalizacją miast istniejących 
(na przykład Rzym i Londyn z wieloosiowymi układami) niż kreacją nowych założeń. 
W porównaniu z renesansem zainteresowanie miastem idealnym zmalało.46 Jednocze-
śnie rozwój nauk ścisłych i odkrycia geograficzne kształtowały światopogląd człowieka 
barokowego, a szala wpływów politycznych (katalizator przemian urbanistycznych) prze-
niosła się z Włoch do Francji.47  

Przemiany w urbanistyce ilustrują ryciny miasta z nowych wydań Witruwiusza, na których 
widnieją podkreślone mury, podział miasta na sektory, podkreślone w tkance punkty 
o specjalnym znaczeniu (zgodne z ideą politycznej centralizacji), szerokie places d’armes 
(widoczne już w manieryzmie) oraz ulice ciągnące się ad libitum w otaczający krajobraz. 
Rozległe perspektywy, wrażenie przestrzenności i dążenie do nieskończoności widać 
w architekturze m.in. w dekoracjach trompe-i’oeil, natomiast w urbanistyce i sztuce ogro-
dowej w długich alejach. Wraz z kopernikańskim odkryciem świat zaczyna być widziany 
jako miejsce nieskończone. Powraca utożsamianie miasta z mikro- i makrokosmosem. 
Jednocześnie barok był ostatnią epoką, w której powstawały założenia obronne otoczone 
przez rozbudowane fortyfikacje. Cytadele Vaubana o formie wzorowanej na tradycji ma-
nierystycznej i bastionach Michała Anioła nie tylko spełniały funkcje miast, ale wraz 
z zainteresowaniem twórcy klasą najniższą warstwą społeczną były przykładami integra-
cji wszystkich klas. 

Miejsce renesansowego planu gwiaździstego zajęło barokowe trivium, (z pierwowzorem 
w Rzymie Sykstusa V) i jego wieloosiowa wersja, rond-points podporządkowujące układ 
jednemu budynkowi – symbolowi władzy. Okazałość (magnificence) została dodana do 
witruwiańskiej triady, dominując nad użytecznością. W architekturze efekty realistyczne 
zmieszały się z teatralnością, w sztuce ogrodowej nastąpiło scalenie natury i dzieła ludz-
kiego, czego najdoskonalszym wcieleniem stało się założenie wersalskie. 48 W Wersalu 
po raz pierwszy w historii urbanistyki powstała wielkoprzestrzenna kompozycja urbani-
styczna nie warunkowana ani zagadnieniami militarnymi ani ekonomicznymi, ale ideą 
państwa absolutystycznego. Biorąc na warsztat warunki topograficzne Le Nôtre skompo-
nował takie elementy jak dom, pałac i ulicę z zielenią i wodą. Powstał układ będący sca-
leniem ogrodu, siedziby króla i nowego miasta. Centrum  trivium był punkt ideowo naj-
istotniejszy, centrum pałacu – sypialnia królewskiej. W sposób widoczny trójosiowość 
układu służyła jedynie celom reprezentacyjnym. Poza centralną osią – łączącą w prostej 
linii pałac z Placem de la Concorde – boczne nie odgrywały istotnej roli funkcjonalnej, 
zanikając w tkance miejskiej.49  

Z renesansu barok przejął ulicę, pojmowaną nie jako wolna przestrzeń pomiędzy budyn-
kami, ale jednolity element przestrzenny o swoistej estetyce. Od odrodzenia kontrrefor-
mację dzieliło upodobanie do tworzenia ciągłych płaszczyzn w odróżnieniu od wolnosto-
jących budynków. Jednorodne elewacje, tworzące efekt odpowiadający miastu idealnemu 
odzwierciedlać miały jedność społeczną. Unifikacji służyło wprowadzanie uregulowań 
prawnych odnośnie wysokości budynków, wielkości otworów okiennych, estetyki elewacji 
(rozpoczęte w Holandii przekształcanej ze względu na braki terenu, a widoczne przy 
przebudowie Londynu w 1667). Z renesansu przejęto także wpisywanie kościołów w siat-
kę uliczną, lecz z podkreśleniem ich monumentalności.50 

Spiro Kostof zauważa, że wpływ estetyki barokowej przeminął wraz z nadejściem moder-
nizmu. Podkreślone ulice w rzeczywistości zwiastowały modernistyczne zainteresowanie 

                                                 
46 Tamże, s.71. 
47 S. Kostof, The City Shaped… op.cit., s.215. 
48 Tamże, s.214, 215, 218; H. Rosenau, op.cit., s.73; E.A. Gutkind, op.cit., vol. V, s.78,79. 
49 T. Tołwiński, op.cit., s.282-287; S. Giedion, op.cit., s.162,163. 
50 S. Kostof, The City Shaped… op.cit., s.215; H. Rosenau, op.cit., s.77. 
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komunikacją (np. u L’Enfant’a, widoczne potem w Garden City). Elementem odróżniają-
cym jednak barok od modernizmu było strefowane. Barokowe miasto było pierwowzorem 
miasta – artefaktu.51  

 

. 

 

Ryc. 10 P. Le Pautre, plan Wersalu. 
Źródło: W. Sonne, Representing the 
State, Capital City Planning in the 
Early Twentieth Century, Munich 
2003 
Fig. 10. P. Le Pautre, design of 
Versaille. Source: W. Sonne, 
Representing the State, Capital City 
Planning in the Early Twentieth 
Century, Munich 2003. 

NOWY ŚWIAT 

Odkrycie Ameryki w 1492 r. umożliwiło ekspansję europejskiej kultury i religii na nowy 
kontynent. Europejczycy kojarzyli z Amerykanami antyczne mity, a jednocześnie pojęcie 
Nowy Świat sugeruje cezurę czasową konieczną do realizacji utopii – tabula rasa. Idyl-
liczny świat nie był wart zostania inspiracją dla realiów starego kontynentu, ale mógł zy-
skać na wpływie europejskim. W Ameryce można było odkryć raj, realizować ideały, 
stworzyć antytezę dekadenckiej, starej Europy. Tworzono nowe miasta (Meksyk, Lima, 
Rio de la Plata, Asuncion, Buenos Aires) i osady, w których zakony katolickie poddawały 
ludność miejscową procesowi wychowania i ewangelizacji (m.in. jezuickie redukcje). Od-
rzucano miejscowe formy przestrzenne oraz ich znaczenie duchowe i kulturalne, najczę-
ściej dla planowania opartego na ortogonalnej siatce – narzędziu racjonalnej dominacji, 
zapewniającym nadzór i bezpieczeństwo bez konieczności stawiania murów.  

Z biegiem lat przestrzeń tworzonych miast podlegała prawnym regulacjom. Ostatecznie 
przyjęty schemat zakładał 400 na 600 stóp jako najlepszy wymiar miasta (z możliwością 
powiększenia przy zwiększeniu liczby ludności), układ ortogonalny (najczęściej o kwadra-
towych blokach zabudowy, które rozpoczynano wytyczać od rynku) z rynkiem w centrum 
(utworzonym w polu siatki lub przez cofnięcie bloków okolicznych, którego dłuższy bok 

                                                 
51 Potem powracającym w postmodernizmie (u Bofilla i Kriera) [w:] S.Kostof, The City Shaped…  op.cit., s.217. 



ERNESTYNA SZPAKOWSKA, Architektura miasta idealnego. Wprowadzenie. 135 

 

wynosić miał co najmniej 1,5 długości krótszego jako dogodny przy festiwalach i obcho-
dach), który otaczały najistotniejsze zabudowania (kościół, ratusz, domy najznamienit-
szych kolonistów). Schemat skodyfikowany został w prawie przyjętym przez Filipa II 
w 1573 roku – Recompilacion de Leyes de los Reynos de las Indias, znanym pod nazwą 
Prawo Indian – w rzeczywistości pierwszym nowożytnym prawie urbanistycznym.52 

Ortogonalna siatka wprowadzona została w sposób jeszcze bardziej konsekwentny na 
obszarze Stanów Zjednoczonych. Kataster z roku 1785 jest ilustrował wiarę Thomasa 
Jeffersona w kraj, w którym każdy obywatel zostanie posiadaczem ziemskim, a ortogo-
nalny podział będzie ten fakt utrwalać podobnie jak konstytucja. Podobnie jak idea demo-
kracji, podbudowę urbanistyki niektórych miast stanowiła religia.  

 

Ryc. 11. T. Hutchins, rycina z Plat of 
the Seven Ranges of Township 
being Part of the Territory of the 
United States N.W. of the River 
Ohio. Źródło: R. Eaton, Ideal cities, 
Utopianism and the (Un)built 
environment, London 2002 
Fig. 11. T. Hutchins, figure from Plat 
of the Seven Ranges of Township 
being Part of the Territory of the 
United States N.W. of the River 
Ohio. Source: R. Eaton, Ideal cities, 
Utopianism and the (Un)built 
environment, London 2002  

OŚWIECENIE 

Na urbanistykę oświecenia wpływały dwa przeciwstawne czynniki: odkrycie Pompejów 
i Herkulanum (matematyka i racjonalizm sprzyjały stosowaniu reguł geometrii) oraz ten-
dencje romantyczne – pociąg ku naturze w miejsce matematycznych paradygmatów na-
uki. W zakresie miast idealnych tematem przewodnim stało się miasto industrialne. Plan 
Londynu Wren’a podawany jest jako zwiastujący tę tendencję.53  

Francuski klasycyzm określany jest jako ruch bardziej ideologiczny niż polityczny. Rozwój 
nauki (Voltaire’a, encyklopedyści54) i bliższe poznanie cywilizacji innych kontynentów 
sprzyjało sekularyzacji. Rosła siła trzeciego stanu, a wraz z nią konieczność tworzenia 
budynków użyteczności publicznej o nowych funkcjach. Rousseowska wiara we wrodzo-
ne dobro człowieka skażonego cywilizacją i osiąganie utopii w zgodzie z prawami natury 
towarzyszyła przekonaniu o determinizmie środowiskowym.55 Wraz ze stopniowym poja-
wianiem się funkcjonalizmu56 następowała powolna przemiana estetyki rokoko 

                                                 
52 R. Eaton, op.cit., s.75-80. 
53 A. Akkerman, Harmonies of Urban Design, [w:] Designing Cities, Critical Reading in Urban Design, Oxford 
2003, s.88.  
54 Rosenau, op.cit. s.87; Także inni: Locke, Monteskiusz (zwolennik determinizmu uznawany za wpływającego 
na architecture parlante, do którego odnosi się Boullee), Kant, Hume. [w:] R. Eaton, op.cit. s.103. 
55 Code de la Nature Morelly’ego – opis społeczeństwa komunistycznego, uzupełniony o charakterystykę prze-
strzeni miasta podobnego do regularnych, renesansowych – formuje połączenie pomiędzy planistami 
i myślicielami – reformatorami społecznymi. [w:] H. Rosenau, op.cit. s.91; R. Eaton, op.cit., s.101, 102. 
56 Pierre Laugier w Essai sur l’Architecture optował za prostotą formy, a także zgodnością z przeznaczeniem, 
co w przestrzeni miasta objawiało się (podobnie do Albertiego) prostymi ulicami i racjonalnym planowaniu cało-
ści (krytykuje chaotyczny Paryż). Jego szałas to nie tylko najprostsza racjonalna konstrukcja, ale też wołanie 
o prostotę, które pojawiło się już u Witruwiusza. [w:] H. Rosenau, op.cit., s.90,91, R. Eaton, op.cit., s.105. 
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w neoklasycyzm – styl który realizować miał potrzeby burżuazji, monarchii oraz częścio-
wo klasy robotniczej, do tej pory nieobecnej w planowaniu.57  

Paryż Pierre’a Patte’a58 to plan miasta idealnego z „inżynierskiego” punktu widzenia, 
rozpoczynający fazę projektów miast wieloogniskowych (m.in. Waszyngton). Planowanie 
barokowe (postrzeganie miasta jako ilustracji mocy władcy) zastąpiło w nim miasto – 
struktura zorganizowana możliwie racjonalnie. Patte zasugerował konieczność całościo-
wego spojrzenia na Paryż, wpisując w jego tkankę projekty A.-J. Gabriel a (Place de la 
Concorde), J.G. Soufflota, Boffranda i innych, a także rozpoczynając dyskusję nad za-
gadnieniami funkcjonalnymi, takimi jak komunikacja, czy problem zachowania zabytko-
wych kościołów. Własny projekt autora zakładał połączenie wyspy Ile de la Cité z Ile ST 
Louis, umieszczenie na tym terenie katedry, a naprzeciwko Luwru (na drugim brzegu 
Sekwany) budynku parlamentu, sądów i więzień.  

Twórczość „klasycznych reformatorów” – Boullée i Ledoux – to nadejście stylu empire 
w miejsce rokoko, poszukiwanie „istoty” budowania i odrzucenie bogatej ornamentyki 
jako ilustracja nowego społecznego celu – zainteresowania czwartym stanem.59  

Projekty pojedynczych obiektów Boullée (obwarowania, bramy, teatry, biblioteki, sądy 
i inne budynki użyteczności publicznej) tworzą zorganizowaną całość. Monumentalne 
formy brył stereometrycznych, symetryczne, stopniowo coraz bardziej pozbawione orna-
mentu, inspirowane były pięknem geometrii (co widoczne jest w Cenotafie) i miały od-
zwierciedlać nieskończoność. Podobnie miasta umarłych – cmentarze o formach archi-
tektonicznych zaczerpniętych z architektury egipskiej, w których brak dekoracji symboli-
zował bezczasowość. Jako wpływowy członek Akademii Francuskiej Boullée wypowiadał 
się też na temat urbanistyki, optując za całościowym planem Paryża. Wynikiem tego dzia-
łania był Plan des Artistes z roku 1793. Zniszczony w pożarze ratusza i odtworzony przez 
Bernarda w roku 1888 stał się on podstawą hausmannowskiej przebudowy Paryża.  

W odróżnieniu od Boullée Claude Ledoux podawany jest jako architekt praktyczny. Jed-
nak pozbawione tła empirycznego ich projekty stawały się podobne. Przykładem może 
być cmentarz w Chaux i Oikema, która oprócz widocznego podobieństwa do wieży Filare-
te, zaplanowanej pierwotnie w centrum Sforzindy przypomina boullée’owskie pałace 
miejskie. W dziedzinie urbanistyki natomiast architekci preferowali dwie odrębne tenden-
cje planowania XVIII-wiecznego: ograniczone, obwarowane jednostki, których mury miały 
znaczenie symboliczne, nie militarne (Boullée) oraz decentralizację – otwarty plan „mia-
sta-ogrodu”, symbolizujący postęp i rewolucyjną wolność, powiązaną z uwolnieniem han-
dlu (Ledoux).60  

Wpływ francuskiego neoklasycyzmu na inne kraje widoczny jest między innymi 
w projekcie Waszyngtonu L’Enfanta (Paryż Patte’a), Sankt Petersburga Katarzyny Wiel-
kiej i umiejscowionych w nim budynkach Admiralicji Zacharowa (Boullee), bursie Thoma-
sa de Thomon (Ledoux), a na gruncie niemieckim w projektach Friedricha Gilly: mieście 
idealnym (znowu Paryż Patte’a) i budynkach o prostych monumentalnych formach (Bou-
llée).61  

Planowanie abstrakcyjnych form idealnych wyraźniej widoczne jest w oświeceniowej 
Francji niż Anglii, zainteresowanej głównie techniką i projektowaniem obiektów przemy-
słowych i wiejskich. obecne raczej w planowaniu ogrodów), ojczyzna rewolucji przemy-
słowej powiązana jest z zagadnieniem citta ideale poprzez związek architektury angiel-
skiej i francuskiej (geneza odrzucenia rokoko i kultu natury zatopiona jest w ogrodach 

                                                 
57 H. Rosenau, op.cit., s.87,92,93. 
58 Zawarty w Monuments eriges en France a la gloire de Louis XV z roku 1765. [w:] S. Giedion, op.cit., 
s.171,172; H. Rosenau, op.cit., s.87-89; R. Eaton op.cit., s.104,105. 
59 H. Rosenau, op.cit. s.93. 
60 Ibidem, s.93-106, R. Eaton, op.cit., s.112-116. 
61 H. Rosenau, op.cit., s.106-111. 
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angielskich, a na przykład budynki w Bath to interpretacja francuskich i włoskich prototy-
pów).  

Jako próby utworzenia angielskich miast idealnych podawane są: projekt Londynu Chri-
stopher’a Wren’a (1666) o regularnym rozkładzie witruwiańskich sektorów i Regent’s Park 
John’a Nasha (1812),62 zagospodarowanie  londyńskiej dzielnicy na zlecenie korony. 
Wyznaczając sobie za cel dochód inwestora, estetykę, zdrowie i wygodę mieszkańców, 
Nash stworzył luksusowe prywatne rezydencje – mieszkania dla nowej grupy społecznej 
bogatych przemysłowców, odsunięte od ulicy, podniesione nad teren i zunifikowane 
z parkiem. Klasyczny ornament zdobił fasady o teatralnym charakterze (jednolite jak na 
rue de Rivoli). Pierwotny plan ogrodu zawierał koło i dwa półkola – reminiscencje plano-
wania francuskiego oraz inne kompleksy swobodnie rozmieszczone w parku. Niespoty-
kana w tamtym okresie organizacja przestrzeni z wysuniętymi i cofniętymi budynkami, 
których nie dało się ogarnąć jednym spojrzeniem, powszechna była dopiero 
w modernizmie. Projekt Nasha wywołał burzliwą dyskusję i oskarżenia o antynarodowe 
planowanie. 

 

Ryc. 12. J. Nash, rycina Regent’s 
Park. Źródło: H. Rosenau, The Ideal 
City, Its Architectural Evolution, 
London 1972. 
Fig. 12. J. Nash, figure of Regent’s 
Park. Source: H. Rosenau, The Ideal 
City, Its Architectural Evolution, 
London 1972.  

XIX WIEK 

Leonardo Benevolo podaje sześć czynników wpływających na przemianę miasta dzie-
więtnastowiecznego: wzrost populacji, postęp technologiczny, migrację ludności wiejskiej 
do miast (prowadzącą do gwałtownego wzrostu terytorium i zaludnienia), rozwój środków 
komunikacji,63 prędkość zmian technicznych i społecznych nie pozostawiająca czasu na 
analizę i poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów (m.in. przystosowania 
struktury miasta do nowych potrzeb) i wreszcie nowe kierunki myśli politycznej – libera-
lizm przeciwny interwencjonizmowi ekonomicznemu, odrzucający rządową kontrolę 
a z nią prawo budowlane. Dwa ostatnie czynniki prowadziły do obniżenia standardu życia 

                                                 
62 S. Giedion, op.cit., s.702,707; Ibidem., s.119. 
63 Kołowej, kolei i wodnej - zastąpienie żaglowca parowcem, rozbudowa sieci kanałów. 
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najniższych klas, a w rezultacie także reszty społeczeństwa (minimalnej wielkości domy 
czynszowe z kiepskich materiałów, stawiane na najtańszych terenach blisko fabryk, brak 
odpowiedniego przewietrzania, zagęszczenie ludności, zanieczyszczenia, śmieci i ścieki 
na ulicach, brak segregacji ruchu pieszego i kołowego, terenów zielonych, epidemie). 
Lata czterdzieste przyniosły więc publiczną dyskusję i pierwsze uregulowania prawne 
dotyczące zabudowy i utrzymania terenów miejskich. Próby poprawy stanu miasta „po-
stliberalnego” Leonardo Benevolo dzieli na dwie grupy: interwencję w organizmy istnieją-
ce (rozpoczęcie robót publicznych, tworzenie nowych dzielnic podmiejskich) i tworzenie 
dla nich alternatywy – utopijnych modeli opartych na autorskich ideologiach. 64  

Jako trzy podstawowe układy urbanistyczne stosowane w dziewiętnastym wieku Franco-
ise Choay podaje: wieloosiowe układy barokowe, ortogonalną siatkę i pictoresque, wzo-
rowane na angielskich rezydencjach. Jako dwa podstawowe sposoby działania 
w miastach istniejących: rozbudowę miasta otwartego (Barcelona) i modernizację obwa-
rowanego (Paryż).65 Monumentalna urbanistyka barokowa sprawdziła się w mieście 
XVIIIw. Circus i Royal Crescent w Bath, Regent’s Park w Londynie i hausmann’owska 
przebudowa Paryża za pomocą zuniformizowanej architektury i efektów perspektywicz-
nych umożliwiały kontrolę otoczenia.66 Siegfried Giedion podaje jednak odmienne cele tej 
ostatniej:67 odsłonięcie dużych obiektów dla estetyki i swobodnego dostępu (tu obron-
ność grała pewną rolę), poprawa stanu zdrowia mieszkańców przez wyeliminowanie za-
ułków, ośrodków epidemii, zapewnienie cyrkulacji światła i powietrza poprzez „wycięcie” 
w tkance wielkich bulwarów. Według Francoise Choay natomiast celem było przekształ-
cenie Paryża – w roku 1853 zlepku dzielnic – w jednolitą całość „rynku konsumenckiego, 
wielkiego warsztatu”. Planowanie kapitalistyczne zastąpiło społeczne, powstało metropo-
lis zunifikowane gorączką kapitalizmu.68 

Wieloosiowy układ nowego Paryża był zespoleniem skrzyżowanych osi pn-pd i wsch-
zach, łączących główne punkty miasta (kontynuacja dzieła Ludwika XIV) i podwójnego 
pierścienia okalających je bulwarów. Całość miała tworzyć ramę dla tak zwanego „syste-
mu gwiazdy”, „systemu republiki” czy też „systemu bariery ognia”.69 Estetyczne założenia 
projektu sprowadzały się do form neoklasycystycznych. Paryż stał się miastem idealnym 
pod względem inżynierskim – problemem technicznym, w którym rozważano przystoso-
wanie do ruchu kołowego jeszcze zanim powszechnie doceniano jego wagę.  

Wprowadzono zhierarchizowany system sieci ulicznej. Ulice potraktowano jak ciągi ko-
munikacyjne pomiędzy dzielnicami i punktami starej i nowej tkanki (dworce kolejowe, 
place handlowe) – zdublowano ślepe, poszerzono istniejące, wycięto nowe, tworzące 
charakterystyczne efekty perspektywiczne (niektóre o niespotykanej dotychczas długości 
pięciu kilometrów – culte de l’axe). Place stały się węzłami komunikacyjnymi. Przystoso-
wanie dla potrzeb samochodu spowodowało odsunięcie na drugi plan problemów miesz-
kaniowych. Za jednolitymi fasadami rodem z urbanistyki barokowej pozostała stłoczona 
stara tkanka, tworzona przez kamienice czynszowe. Preindustrialny model łączenia miej-
sca pracy z mieszkaniem i ruchem kołowym nie sprawdzał się w społeczeństwie przemy-
słowym.70  

                                                 
64 L. Benevolo, The History of the City, s.733-735; Ibidem, Aux sources de l’urbanisme moderne, Paris 1963, 
s.11-32; K. Frampton, Modern Architecture, A critical history, London 2007, s. 20-22. 
65 F. Choay, The Modern City: Planning in the 19th Century, London 1970., s.14. 
66 L. Benevolo, Aux sources… op.cit., s.29. 
67 S. Giedion, op.cit., s.715. 
68 F. Choay, op.cit., s.16,17. 
69 Plany zakładały też prace w Bois de Boulogne, Bois de Vincennes i innych parkach, utworzenie pasa zieleni 
wzdłuż linii fortyfikacji (nigdy nie powstał) oraz włączenie przedmieść. [w:] Ibidem, s.18. 
70 Tamże, s.15-19; R. Eaton, op.cit., s.123; S. Giedion, op.cit., s.708. 
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Podobny nacisk na kwestie komunikacji położył Ildefonso Cerda w projekcie rozbudowy 
Barcelony (w 1859 po nagłym wzroście populacji i likwidacji murów obronnych). Dla niego 
tranzyt był punktem wyjścia wszystkich wystudiowanych struktur urbanistycznych. Po-
wstała wydłużona struktura zmierzająca w stronę miasta liniowego, a szerokość ulic osią-
gnęła niespotykany w tamtym czasie wymiar 20m. Jednocześnie Ruth Eaton pisze, że to 
idealny plan mający rozpocząć transformację socjalną (zapewnić równowagę pomiędzy 
wolnością i wartościami socjalnymi w społeczeństwie egalitarnym). Regularna siatka 
oznaczała równość społeczną.71 

Rewolucja przemysłowa wraz z afirmacją maszyny uznawanej za medium naprawy życia 
przyniosła potępienie współczesności i idealizację przeszłości.72 Widoczne w przestrzeni 
różnice pomiędzy klasami społecznymi mieszkańców, kiepskie warunki życia robotników, 
rozdźwięk pomiędzy miastem i wsią spowodowały jednocześnie tendencje regularyzacyj-
ne i reakcję wycofania. We wpisujących się w nurt miast idealnych modelach osadniczych 
podejmowano zagadnienia komunikacji i higieny. Ich przykłady Francoise Choay dzieli na 
trzy grupy: pseudurbias, „modele progresywne” i „miasta kulturalistyczne”.73  

Pseudurbias to robotnicze osady na przedmieściach planowane przez przedsiębiorców, 
w pierwszym etapie cechujące się nieskomplikowanym ortogonalnym układem, zapew-
nieniem podstawowych funkcji (trzy kluczowe punkty to fabryka, kościół i zabudowania 
mieszkalne – reszta zależna była od wizji właściciela, ale często wykluczano pub z po-
wodów moralnych i park jako luksusowy), separacją miejsc zamieszkania i pracy oraz 
naciskiem na standaryzację elementów i zainteresowaniem modelami domów nie estety-
ką. Przykłady takich osad to Bessbrook, Saltaire czy Pullman City, o różnym stopniu pa-
ternalizmu, w porównaniu do bogatego, zróżnicowanego miasta redukujące wachlarz 
zachowań mieszkańca.74 Od 1879 planowanie zaczęło wchodzić w nową fazę, co ozna-
czało zainteresowanie nowymi wartościami, na czele z estetyką i indywidualizmem, 
w którego rozwoju naczelną rolę grało tworzenie parku i terenów zielonych. Modelowy 
dom zastępowany był modelowym miastem (przykłady to Bournville, Port Sunlight, 
Schenderhof), a pseudurbia zastąpiły progresywne modele  preurbanistyczne.75 

Trzecia grupa to miasto kulturalistyczne – niewielkie, o wyraźnie zdefiniowanych grani-
cach i gęstej tkance, cechujące się nie standaryzacją, ale różnorodnością i asymetrią 
wyniesionymi z nieregularności fasad i zróżnicowania zabudowy.76 W modelu retrospek-
tywnym, odwołującym się do miasta preindustrialnego organiczne piękno zastąpiło pro-
gresywistyczną higienę. Twórcy dążyli do rozwinięcia człowieka jako kompletnej jednost-
ki, wprowadzając element nostalgiczny, związany z rozwojem badań historycznych 
i wdrażania historii do studiów nad kulturą i sztuką.77 Wiliam Morris, który powielał 
upodobania Ruskina (z wpływami marksistowskimi) w News from Newhere przedstawił 
utopię planowania organicznego (wioski – ogrody, pozostawił tylko historyczne centrum 
                                                 
71 K. Frampton, op.cit., s.25,26; R. Eaton, op.cit., s.144,145.  
72 Przykładowo Ruskin, Pugin, Morris. Ruskin wywarł wpływ na pozostałych, a także Howard’a i  niemieckich 
ekspresjonistów. Proletariackie ideały towarzyszyły u niego krytyce nowoczesnych materiałów, przemysłu, 
maszyny, wolnego rynku, uwielbieniu dla średniowiecza i utopii Platona, Bacona, More’a. Porządek urbani-
styczny przeszłości to katharsis – porządek świata. Jego wizja przewidywała miasto kompaktowe, pierwowzór 
miasta–ogrodu. [w:] F. Choay, The Modern… op.cit., s.102,103, H. Rosenau, op.cit., s.139; R. Eaton, op.cit., 
s.122, 141-148. 
73 F. Choay, The Modern City… op.cit., s.27; R. Eaton, op.cit., s.122,123. 
74 F. Choay pisze, że w drugiej połowie XIXw. te osady stawały się niemal identyczne i często niesłusznie są 
kojarzone z garden cities. [w:] F. Choay, The Modern City… op.cit., s.27-31; S. Kostof, The City Shaped… 
op.cit., s.169. 
75 Opisane w dalszej części jako miasta-diagramy socjalistyczne. [w:] F. Choay, The Modern… op.cit., s.29,30. 
76 Cechy, które Ruskin uzasadnia różnorodnością natury, wiązane były też z miastem średniowiecznym, rene-
sansowym i rzymskim, potem podziałem na miasto organiczne i mechaniczne (przeszłości i teraźniejszości, dla 
romantyków piękna i brzydoty, potem dla Maxa Webera Gemeinschaft i Gesellschaft); [w:] Ibidem, s.102,103. 
77 Zgodnie z poglądem Hegla o antycznym mieście greckim jako perfekcyjnej kulturalnej całości. [w:] F. Choay, 
The Modern… op.cit., s.102,103. 
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Londynu). Jego regresywne myślenie nie przewidywało nieuchronności zmian, wywoła-
nych przez rewolucję przemysłową.78 

Dla Camillo Sitte organiczny wzrost miasta średniowiecznego miał być sposobem na 
humanizację dziewiętnastowiecznego. W oparciu o badania struktury miasta preindu-
strialnego, tworzył zwartą, zamkniętą całość tkanki: budynków, placów i ulic (co miało być 
warunkiem dobrego samopoczucia). Nieregularność i wyobraźnia miały być jedynymi 
kryteriami tworzenia pustki i bryły zamiast linii prostej, kąta prostego i symetrii (projekt 
placu przy kościele wotywnym w Wiedniu uwidacznia założenia Sitte).79 Zaprzeczał two-
rzeniu miasta na podstawie wyabstrahowanych szkiców, wskazywał na ich porażkę 
w konkretnych przypadkach. Mimo podejścia behawioralnego słabość systemu polegała 
na rozpatrywaniu prawie wyłącznie czynników estetycznych. Nie brał pod uwagę wyko-
rzystania przestrzeni (co Choay porównuje do hausmannowskiego ograniczenia do za-
gadnienia ekonomii), ani kwestii komunikacyjnych (analizował przestrzeń tylko pod 
względem przechodnia, dlatego wykorzystywano ten sposób myślenia głównie w tworze-
niu stref podmiejskich jako przeciwieństwo haussmanowskiego).80  

Rob Krier w mieście postindustrialnym widzi początek rozpadu przestrzeni urbanistycznej 
XX wieku. Nowe metody prowadzenia wojny sprawiły, że mury, będące do tej pory regu-
latorami przestrzeni urbanistycznej (konieczność obrony dyscyplinowała każdy aspekt 
miasta: konstrukcję, przebudowę i ekspansję) nie stanowiły już ochrony. Ich likwidacja 
zbiegła się z gwałtownym, chaotycznym rozrostem. Miasto preindustrialne było też sys-
temem komunikacji i informacji, jego planista i użytkownik uznawali kody przestrzenne. 
Innymi słowy mieszkaniec wpisany był w strukturę społeczną, a plan z tą strukturą kore-
spondował. Miasto średniowieczne odzwierciedlało priorytety kleru, feudałów, czy gildii, 
barokowe zaś system autorytarnej władzy i ówczesne osiągnięcia naukowe (wcześniej-
sze wrażenie intymności zastępowało miasto – spektakl dla oka). Urbanistyka XIX-
wieczna była jednym z czynników tworzących ustrój demokratyczny. W odróżnieniu od 
miasta społeczeństwa absolutystycznego najczęściej nie poszukiwała perfekcyjnych roz-
wiązań modelowych, ale zakładała stopniową modyfikację.81  

 

 

Ryc. 13. I. Cerda, plan Barcelony. 
Źródło: F. Choay, The Modern City: 
Planning in the 19th Century, 
London 1970. 
Fig. 13. I. Cerda, Barcelona’s 
design. Source: F. Choay, The 
Modern City: Planning in the 19th 
Century, London 1970. 

                                                 
78 Według Morrisa falangi oprócz znaku czasów nie były niczym więcej niż ucieczką od destitutuion, podczas 
kiedy on sam dążył do tworzenia w myśl maksymy, że przyczyna sztuki to przyczyna człowieka. [w:] R. Eaton, 
op.cit., s.141-143, Piorowa, s.176-183; F. Choay, The Modern… op.cit., s.103, 104. 
79 Giedion pisze o utopizmie rozwiązań Sitte, komponowaniu idylli. [w:] S. Giedion, op.cit. s.749,750. 
80 F. Choay, The Modern… op. cit., s.104-106. Wśród następców Sitte wymienić można Geddesa i Unwina. 
81 R.Krier, op.cit., s.64; F. Choay, The modern city… op.cit., s.7,8; L. Benevolo, Aux sources… op.cit., s.53. 
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WIEK MASZYNY 

Warunki panujące w pierwszej połowie XX wieku Ruth Eaton przyrównuje do wczesnore-
nesansowych – kombinacja przemian i niemocy. Postęp techniczny dawał nowe możli-
wości, wojna unicestwiła nostalgię ku przeszłości, a kryzys ekonomiczny zmusił twórców 
do przelewania idei na papier zamiast rzeczywistych realizacji. Jednocześnie miasto 
dwudziestowieczne kontynuowało rozwój XIX-wiecznego, stając się dynamicznym two-
rem, zatłoczonym, pełnym świateł i hałasu (wzrost liczby mieszkańców, rozwój komuni-
kacji, gęsta zabudowa, wysokie budynki dzięki technologii szkieletowej i windzie). Metro-
polis Fritza Langa (1927) prezentuje jego karykaturalny portret. W epoce mechanizacji 
życia i standaryzacji miasto było w literaturze, fotografii, malarstwie i grafice obiektem 
jednocześnie fascynacji i odrazy, ponownie dzieląc swoich twórców na zwolenników 
i przeciwników postępu.82  

Waga futuryzmu w dziejach citta ideale polega na wprowadzeniu czwartego wymiaru jako 
istotnego elementu miasta oraz włączeniu postaw progresywnych (odrzucenie ornamen-
tu, funkcjonalizm) i tendencji do form abstrakcyjnych, nowych materiałów, ideologii me-
chanistycznych (architektura odzwierciedlająca „nowy, mechaniczny świat”).83 Jeszcze 
dalej poszli twórcy z grupy De Stlij wieszczący koniec sztuki (życie w mieście stało się 
sztuką samo w sobie) i nadejście języka abstrakcji („w wielkim mieście natura już jest 
skrępowana, uporządkowana przez ludzkiego ducha”). Ich Cite de Circulation (T. Van 
Doesburg, C. Van Eesteren, 1920) to miasto dostosowane o rozkładzie budynków przy-
pominającym counter-compositions do potrzeb automobilizacji.84 

Okres międzywojenny w Niemczech, naznaczony chaosem ekonomicznym i rewolucją 
stwarzał idealne warunki do tworzenia utopii. Oprócz „radykalnych” wizji postępu, po-
wstawały takie, w których politycznej rewolucji towarzyszyć miała kulturalna. Bruno Taut 
w serii akwarel Alpinie Architektur (1919) zobrazował szklaną zabudowę wyrastająca ze 
szczytów gór, wizję której ideologiczną podstawą miał być apolityczny ruch socjalistyczny 
likwidujący bariery narodowe, klasowe i interesy prywatne. Scharakteryzowane dokład-
niej w Die Stadtkrone (1919) miasto miało układ inspirowany Świątynią Salomona, Karl-
sruhe, Freudenstadt i miastem-ogrodem. Niewielka zabudowa zgrupowana była wokół 
szklanej świątyni, centralnego wysokiego budynku (Stadtkrone) rodem z Glasarchitektur 
Sheerbarta, widocznego z każdej części miasta. Jego utworzenie miało być odpowiedzią 
na poczucie utraty centrum, dotkliwe dla człowieka modernistycznego, zakrzewiając idee 
braterstwa Nietsche i Manna. Centrum otaczać miała dzielnica gmachów publicznych na 
podobieństwo Ville Contemporaine.85 Tautowskie uwielbienie kryształów i katedr podzie-
lał zafascynowany lotnictwem Wenzel Hablik, tworzący wizje miast latających, konstrukcji 
powietrznych opartych na nowych ideałach religijnych i połączeniu narodów, dalekim 
jednak od socjalizmu Tauta.86 

Niemiecki ekspresjonizm wyparła szklana architektura Bauhausu i Miesa Van der Rohe 
(głosząca platońskie zasady jako harmonię w chaotycznym świecie, zbliżenie do ciężkie-
go przemysłu, funkcjonalizm, prefabrykację i analizę zachowań, dla ustalenia sposobu 
organizacji miasta), a te ostatnie z kolei wielkoskalowe plany Hitlera. 

W odwrotną stronę poszedł Ludwig Hilbersheimer. Jego wizja miasta dla dwóch milionów 
mieszkańców (1924), oparta jedynie na kryteriach utylitarnych, przewija się dalej w tle 

                                                 
82 Do pierwszych należeli m.in. H. Meyer i Le Corbusier, traktujący maszynę jako wyzwolenie, środek równości 
społecznej, do innych H.G.Wells i G. Orwell. [w:] R. Eaton, op.cit., s.156-164. 
83 Co potwierdzał manifest futurystyczny oparty na Sant’Ellii. [w:] W. J. R. Curits, Modern Architecture since 
1900, London 2006, s.109,111. 
84 R. Eaton, op.cit., s.167,169. 
85 R. Banham, op.cit., s.320-323; R. Eaton, op.cit., s.164-167; W. J. R. Curtis, Modern… op.cit., s.183,184.  
86 Widoczne na dwudziestu rycinach Schaffende Krafte (1908-09), The Construction of the Celestial Allotment, 
serii szkiców Cyclus Architektur (1925) i People of the earth! Nations! Ethnic groups! Races! [w:] R. Eaton 
op.cit., s.167,169. 



142 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

dyskusji o modernizmie. Jednorodne, monumentalne budynki i pozbawione zieleni wnę-
trze urbanistyczne podawane są niekiedy za przykład miasta antyutopijnego. 

Obok utopijnych wizji Lissitzkiego i Malevicha – przeniesionych w trzeci wymiar prounów 
i architektonów – radzieckie miasto idealne przyjęło formę miasta socjalistycznego, 
kształtującego proletariackie społeczeństwo. Do dyskusji włączono palące problemy: 
elektryfikację kraju, industrializację, nową strukturę socjalną, emancypację kobiet. Do 
popularnych idei należało miasto–ogród Howarda, prowadzące do decentralizacji, a ta do 
dezurbanizacji – scalenia miasta z wsią, spalającego naturę i kulturę (według Lis-
sitzky’ego zgodne z postulatami zjednoczenia proletariatu, przemysłu i rolnictwa Marksa, 
Engelsa i Lenina). Dwie opcje w debacie o decentralizacji – rozłożone równomiernie na 
terenie kraju jednostki mieszkalne i nieskończony homogeniczny twór – reprezentują 
domy komunalne Zelenko i Sabsowicza (kształtowane podobnie do Falangi, sytuowane 
co 25 mil na siatce łączącej miasta istniejące) oraz projekt zielonej Moskwy Ginzburga 
i Barszcza (którzy pozostawili historyczne centrum miasta, pozostałą zabudowę zastępu-
jąc pasmami drewnianych domów, radialnie wybiegającymi z centrum i skomunikowany-
mi koleją).87 

Lista francuskich autorów miast idealnych oprócz Tony Garniera i Le Corbusiera obejmu-
je Augusta Perreta, planującego otoczenie Paryża wieżami przypominającymi wczesne 
szkice Le Corbusiera. 

W pierwszej połowie wieku dwudziestego jedynie w Stanach Zjednoczonych zachwyt 
maszyną panował właściwie niepodzielnie. Wiary w przemysł nie zachwiał nawet kryzys 
ekonomiczny, a symbolem postępu we wczesnych latach dwudziestych stał się budynek 
wysoki. Ilustracją panujących tendencji jest Metropolis Of Tomorrow Hugh Ferrisa (1929), 
miasto idealne powstałe po analizie rzeczywistej zabudowy Nowego Jorku – wielopozio-
mowa struktura podzielona na trzy strefy funkcjonalne (naukową, kulturalną, komercyjną), 
zakończona wieżami i budynkami mieszkalnymi (niektóre naszkicowane zostały na po-
dobieństwo kryształów i gór). Ferris nie wnikał szerzej w zagadnienia społecznej, ekono-
micznej czy politycznej organizacji miasta. Podobnie Richard Neutra, opierający swoje 
Rush City Reformed (1923-35) na zagadnieniach wydajności i transportu. Ortogonalnej 
siatce tego założenia z osią biegnącą przez środek dla ułatwienia transportu i sieci ulic 
rozbudowanej w pionie z podziałem na różne rodzaje komunikacji, towarzyszyć miały 
maksymalnie dwukondygnacyjne zabudowania mieszkalne jednorodzinne, sklepy i szko-
ły. U Neutra widoczne jest podobieństwo do Le Corbusier’a (układ bloków zabudowy), 
Soria Y Mata (centralna oś), Sant’ Elia (wielopoziomowe skrzyżowanie) i wpływy miast 
amerykańskich (Nowy Jork, Chicago, Los Angeles). Okazał się on jednak na tyle nowa-
torski, że umieszczony został przez Johnsona i Hitchcocka na wystawie MOMA prokla-
mującej styl międzynarodowy.88 

Część modernistycznych wizji miast wykorzystywała postulaty CIAM: podział funkcjonal-
ny, połączenie sfer mieszkania, pracy, rekreacji i komunikacji, model wysokiego budynku 
w zieleni, mieszkanie dla minimum egzystencji, ludzką skalę zabudowy, postęp techonlo-
giczny. Na gruncie polskim były to kwartały mieszkaniowe członków grupy Blok (1925-27) 
oraz osiedla członków grupy Praesens na warszawskim Rakowcu (1933). Przemysław 
Trzeciak pisze, że duże zainteresowanie za granicą wywołał projekt „Warszawy Funkcjo-
nalnej” pod kierunkiem Jana Chmielewskiego (1934).89  

 

                                                 
87 J.W.R. Curtis, Modern… op.cit., s.252,253, K. Frampton, op.cit., s.174-177, R. Eaton, op.cit., s.189-193.  
88 J.W.R. Curtis, Modern… op.cit., s.225,226; R. Eaton op.cit., s.205,207. 
89  P. Trzeciak, Przygody architektury XX wieku, Warszawa 1974, s.158-164. 



ERNESTYNA SZPAKOWSKA, Architektura miasta idealnego. Wprowadzenie. 143 

 

Ryc. 14. F. Lang, Metropolis, 
E. Kettelhut, szkic scenerii. Źródło: R. 
Eaton, Ideal cities, Utopianism and the 
(Un)built environment, London 2002 
Fig. 14. F. Lang, Metropolis, E. Kettelhut, 
scenery’s sketch. Source: R. Eaton, Ideal 
cities, Utopianism and the (Un)built 
environment, London 2002  

Ryc. 15. H. Ferris, Vista of the Business 
Zone z Metropolis Of Tomorrow. Źródło: 
R. Eaton, Ideal cities, Utopianism and the 
(Un)built environment, London 2002 
Fig. 15. H. Ferris, Vista of the Business 
Zone from Metropolis Of Tomorrow. 
Source: R. Eaton, Ideal cities, 
Utopianism and the (Un)built 
environment, London 2002  

Ryc. 16. R. Neutra, rycina z Rush City 
Reformed. Źródło: : R. Eaton, Ideal cities, 
Utopianism and the (Un)built 
environment, London 2002 
Fig. 16. R. Neutra, figure from Rush City 
Reformed. Source: R. Eaton, Ideal cities, 
Utopianism and the (Un)built 
environment, London 2002  
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II POŁ XX W. 

Jednym ze stosunkowo niewielu miast powstałych w dwudziestym wieku od podstaw, 
według jednorodnej wizji architektoniczno-urbanistycznej, a jednocześnie na dziewiczych 
terenach jest Brasilia Lucio Costa i Oskara Niemeyera. Zbudowana w trzy lata stolica 
państwa (1956-70) to scalenie idei modernistycznych z formami geometrycznymi i orga-
nicznymi. Plan miasta porównywamy jest do samolotu lub krzyża, na którego dłuższej osi 
(wzdłuż „skrzydeł”) usytuowano dzielnice mieszkaniowe, a wzdłuż „krótszej” zlokalizowa-
no budowle użyteczności publicznej. Zabudowa mieszkaniowa miasta podzielona została 
na osiedla – superquadra – sześciopiętrowe bloki z otwartym parterem, wraz z podsta-
wowymi usługami tworzące system jednostek sąsiedzkich. Główne budynki publiczne 
natomiast, zgromadzone wokół Placu Trzech Władz Parlament, Pałac Jutrzenki i Sąd 
Najwyższy, monumentalne i modernistyczne jednocześnie poprzez zastosowanie płyn-
nych linii zdaniem ich twórcy „nawiązują do spuścizny Brasilii z epoki kolonialnej”. „Są 
wyrazem podobnych zamierzeń plastycznych.”90  

W okresie międzywojennym pojęcie utopii politycznej nabrało negatywnego oblicza, ob-
nażone w systemach totalitarnych i kojarzone z utratą indywidualizmu. Po drugiej wojnie 
światowej umarła wiara w ideologie, a lata sześćdziesiąte przyniosły apoteozę jednostki 
i odrzucenie dotychczasowych autorytetów.91 Na fali kontestacji modernizmu, zachłyśnię-
cia się pionierskimi technologiami i poszukiwania rozwiązań dla nowopowstałej rzeczywi-
stości społecznej powstała megastruktura, ciesząca się popularnością do lat 70. Wiązany 
z ruchem metabolistycznym wielkoskalowy „element krajobrazu stworzony przez człowie-
ka”92 mieścił w sobie wszystkie funkcje miasta, miał być wydajny (pod względem po-
wierzchni zabudowy i użytkowej), łatwo „przystosowujący się” i zachowujący porządek 
wizualny oraz równowagę funkcjonalną pomimo bezustannych przekształceń.  

Charakterystyczny dla struktury podział na elementy twarde (zaplanowaną przez archi-
tekta „ramę”) i miękkie (pozostające w gestii użytkowników „jednostki”) widoczny jest 
w corbusierowskim Plan Obus dla Algieru - kilkukondygnacyjnej konstrukcji, scalonej 
z siecią drogową (z autostradą na wysokości 100 m), biegnącej swobodnie wzdłuż linii 
brzegowej, przeznaczonej do swobodnego uzupełniania (dowolnymi elementami, nawet 
eklektycznymi, ekscentrycznymi czy „w złym guście”).93 Zdolność przystosowania 
w Planie Obus oznaczała pełną partycypację jego mieszkańców, „krytyczne, refleksyjne, 
intelektualne” zaangażowanie na wszystkich poziomach użytkowania, a tym samym, 
zgodnie z wizją twórcy, architektura stawała się zarówno środkiem pedagogicznym jak 
i narzędziem integracji społeczeństwa. O planie tym J.W.R. Curtis pisze, że był aplikacją 
idei Ville Radieuse w konkretne warunki kulturalne i krajobrazowe. Elementy środowiska 
stały się dla artysty materiałem tworzącym organiczną całość ze strukturą urbanistyczną. 
„Co za potencjał dla poezji. To jest Wasz żywioł koledzy architekci” pisze Le Corbusier 
o naturze Algieru, „Wasze plany, ograniczone uprzednio do kilku metrów kwadratowych 
pokoju, mogą teraz zostać rozszerzone, aż uformują imperium sięgające granic horyzon-
tu.”94 

Do futurystycznych utopii obok należą też wizje Paolo Soleni i Richarda Buckminstera 
Fullera, łączące technikę z ekologią. Soleni stworzył serię miast zamkniętych w bryłach 
stereometrycznych, samowystarczalnych, przeznaczonych do dużej gęstości zaludnienia. 
                                                 
90 P. Trzeciak, Przygody… op.cit., s.358. 
91 W USA ruch hippisowski, alternatywne społeczności (Drop City w Colorado w 1965 i Morning Star koło San 
Francisco, w 1966 jako jedne z pierwszych), zaprzeczenie tradycyjnemu porządkowi miasta amerykańskiego 
i odrzuceniu modelu rodziny. W Europie z kulminacją we Francji w roku 1968. [w:] R. Eaton, op.cit., s.217. 
92 F. Maki, The Megastructure, [w:] C. Jencks, K. Kropf (red.), Theories and manifestoes of contemporary 
architecture, Chichester 2006, s.227. 
93 N. Evenson, Le Corbusier: The Machine and the Grand Design, New York 1969, s.27; J.W.R. Curtis, Le 
Corbusier, Ideas and Forms, London 2006, s.123-125; J. Maruhn, Le Corbusier and his revolutionary children, 
From Ville Radieuse to New Babylon, [w:] red. S. van der Ley, M. Richter, op.cit., s.44-47. 
94 Le Corbusier, Le Corbusier talks with students, from the schools of architecture, New York, 2000, s.41-42. 
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Jego koncepcja arcologii – scalenia architektury i ekologii – była jednak głęboko zakorze-
niona w tradycji neoklasycznej poprzez regularność, symetrię i dbałość o detal.95 Bodajże 
najbardziej znana tego drugiego to kopuła o średnicy ponad 3km, skonstruowana z alu-
minium i mas plastycznych, przekrywająca Manhattan. Inna to pływające miasto, za-
mknięte w czworościanie, pozyskujące energię z reaktorów atomowych. Samowystar-
czalne, technologiczne kokony miały stać się ostatecznym schronieniem we „wrogim 
środowisku, zatruwanym przez bezmyślnego człowieka”.96   

Odmienną reakcją na krytykowaną rzeczywistość były antyutopie – prowokacyjne, prze-
rysowane wizje, świat koszmarów w miejsce doskonałego miasta.97 W supersensualnych 
rysunkowych wizjach grupy Superstudio (Ciągły Monument) i Archizoom Associati (Mia-
sto Non-Stop, Uniwersalny System Klimatyczny) za punkt wyjścia przyjęły koncepcję 
modernistycznej siatki, wykorzystanej do idei totalnej urbanizacji i egalitaryzmu. Dodat-
kowo podstawą wizji Miasta Non-Stop – syntezy miasta i wsi formalnie zbliżonej do Ville 
Radieuse była ekonomia. Tradycyjny burżuazyjny organizm ze scentralizowanym kapita-
łem, zastąpiła homogeniczna przestrzeń usług i komunikacji – wyrównanie niesprawie-
dliwości społecznej. Utopia rewolucji menedżerów zakładała wieczne szczęście osiągnię-
te drogą odpowiedniego zarządzania. Idealne powiązanie procesów planistycznych, spo-
łecznych i przemysłowych przybliżało ją do urbanistyki corbusierowskiej. 98 

Spatial City Yona Friedman (1958-60) to wizja oparta na teorii jej twórcy, założyciela GE-
AM i idei „architektury mobilnej”. Założenie „mobilności” nie oznaczało poruszającej się 
struktury ale miasto, o którym w pełni decydowaliby mieszkańcy – przekształcaną przez 
nich strukturę uniesioną nad terenem, łatwą do przemieszczenia lub zdemontowania. 
Rozmieszczenie jednostek mieszkalnych i usługowych na kilku poziomach trójwymiaro-
wej kraty zastąpić miało zabudowę o dużej gęstości. Lokalizacja na podporach natomiast 
usytuowanie miasta w nieosiągalnych do tej pory warunkach – nad zbornikiem wodnym, 
w terenie górzystym lub nad istniejącymi miastami. Tym samym ciągły, homogeniczny 
obiekt stawałby się sztucznym elementem krajobrazu.99 

Z kolei Plug-in City (1964) angielskiej grupy Archigram i Peter’a Cook’a to struktura opar-
ta na założeniach zbliżonych do metabolistycznych. Bezustannie przeobrażająca się 
megastruktura miała składać się z konstrukcji wypełnionej kapsułami mieszkalnymi. 
W wizji nieobecne są już struktury budowlane o danej funkcji, ale mechaniczne lub elek-
troniczne elementy spełniające określone zadania. Postulat wartości estetycznej, gustu 
architekta odszedł w przeszłość. Wizję warunkują idee mobilności i absolutnego podpo-
rządkowania wyborom konsumenta. Podobnie też jak u japońskich metabolistów nastę-
puje w niej – wraz ze strefowaniem –wymiana elementów i kontrast pomiędzy niezmien-
ną strukturalną ramą i podlegającym ciągłym przeobrażeniom elementom. 

                                                 
95 J. Steele, Ecological Architecture, A Critical History, London 2005, s.135-141. 
96 R. Buckminster Fuller, From Utopia or Oblivion, [w:] H.F. Mallgrave, C. Contandrioupoulos, Architectural 
Theory, vol. II, Oxford 2008, s. 364-366; P. Trzeciak, Przygody… op.cit., s.411, 412, 415; J. Steele, 
Ecological… op.cit., s.146,147. 
97 R. Eaton, op.cit., s.231. 
98 Ch. Jencks, Architektura późnego modernizmu i inne eseje, Warszawa 1989, s.90-95. 
99 J. Alison, M.-A. Brayer, F. Migaryou, N. Spiller, op.cit., s.291. 
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Ryc. 17. Le Corbusier, zdjęcie modelu 
z Algiers: Urbanisme, projet A, B, C et 
H. Źródło: Red. S. van der Ley, 
M. Richter, Megastructure Reloaded, 
Berlin 2008 
Fig. 17. Le Corbusier, photo of model 
from Algiers: Urbanisme, projet A, B, C 
et H. Source: Red. S. van der Ley, 
M. Richter, Megastructure Reloaded, 
Berlin 2008 

 

Ryc. 18. Superstudio, Continous 
Monument. Źródło: R. Eaton, Ideal 
cities, Utopianism and the (Un)built 
environment, London 2002 
Fig. 18. Superstudio, Continous 
Monument. Source: R. Eaton, Ideal 
cities, Utopianism and the (Un)built 
environment, London 2002 

 

Ryc. 19. Archigram, aksonometria Plug-
in City. Źródło: Red. S. van der Ley, 
M. Richter, Megastructure Reloaded, 
Berlin 2008 
Fig. 19. Archigram, Plug-in City’s 
axonometry. Source: Red. S. van der 
Ley, M. Richter, Megastructure 
Reloaded, Berlin 2008 
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POSTMODERNIZM 

Nan Ellin podaje następujące cechy urbanistyki postmodernistycznej w dialogu z moder-
nizmem: nawiązanie do miasta preindustrialnego w reakcji na modernistyczne zerwanie 
z przeszłością, kontekstualizm w kontraście do neutralności i modelowości stylu między-
narodowego, symbolizm, ornament i stosowanie typologii jako reakcja na czysty funkcjo-
nalizm oraz heterotopie w miejsce utopijnej wiary w architekturę tworzącą społeczeństwo 
egalitarne. Robert Stern natomiast podaje trzy założenia architektury postmodernistycz-
nej: kontekstualizm (pojmowanie budynku jako fragmentu całości, podlegającego nie-
ustannemu rozwojowi), „aluzjonizm” czerpiący z historii, kultury i nauk behawioralnych dla 
przybliżenia architektury użytkownikowi i przekazania czytelnego znaczenia oraz orna-
mentalność ścian.100 Budynek stał się estetyczną fikcją, nie tylko odpowiedzią na zagad-
nienia funkcjonalne i techniczne.101 

Dla Geoffrey’a Broadbenta dwie publikacje z tego okresu dotykały zagadnień związanych 
z utopią i miastem idealnym: Collage City Rowe i Kottera oraz Progetto e Utopia Tafurie-
go. Collage City (1975) to krytyka utopii science fiction – ortogonalnej siatki zabudowy, 
funkcjonalizmu, megastruktur i miast linearnych, wiążacych zabudowę z transportem. 
W ich miejsce zaproponowano wykorzystanie w urbanistyce elementów istniejących 
i projektowanych, spojonych w kolaż utopii i antyutopii, przeszłości i przyszłości. W kon-
cepcie collage city idee postmodernizmu oparto na teoriach Levi-Strauss’a i Poppera. 
Dostosowanie skali miasta do pieszego, tradycyjna tkanka miejska, dbałość o przestrzeń 
publiczną (za Camillo Sitte, więc mapą Nolli’ego), wpisanie budynków w kontekst i pu-
bliczne zaangażowanie zbliżone miały być raczej do działania „majsterkowicza” (brico-
leur) i chaotycznej improwizacji niż postawy „inżyniera”, opartej na naukowych podsta-
wach – w rezultacie stając się konfrontacją obu powyższych.102 

Z kolei autor Progetto e Utopia wskazywał na niszczącą rolę kapitalizmu, wykluczającego 
zaangażowanie społeczne. Dowodził, iż zadaniem architekta powinno być tworzenie uto-
pii opartych na filozofii oświeceniowej. Ponieważ jednak zaniknęły one, zastąpione me-
chanistycznym miastem kapitalistycznym, Tafuri uznawał za konieczny powrót do „czystej 
architektury” – pozbawionej podbudowy ideologicznej, „wyrafinowanej bezużyteczności.” 
Wśród twórców spełniających powyższe warunki wymieniał Aldo Rossiego, braci Krier 
i „nowojorską Piątkę”.103   

Neoracjonalizm grupy Tendanza i Aldo Rossi zastąpił modernistyczny model pojęciem 
typu – opartym na architekturze preindustrialnej, mniej precyzyjnym, ale zatopionym 
w kontekst – historyczny, geograficzny i ekonomiczny.104 Miasto stało się „teatrem pa-
mięci”. Na takich założeniach – teorii zawartej w L’Architettura Della Citta – Rossi konse-
kwentnie budował swoją architekturę. Koncepcja rozbudowy cmentarza w Modenie opar-
ta została nie tylko na jego istniejącej, XIX-wiecznej części, ale też uniwersalnych typach 
architektonicznych, dla rekonstrukcji „miasta w negatywie”, bez zbędnej retoryki 
i banalizacji, przesunięcia jego raison d’etre z życia do królestwa śmierci. Nawiązanie do 
części istniejącej nastąpiło poprzez repetycję form, kontynuację siatki „urbanistycznej”, jej 
kierunków i lokalizacji wejść (tak, aby oba cmentarze widoczne były równocześnie). Od-
niesienia nie tylko do tradycyjnego ossuarium, czy palladiańskiego kolumbarium ale też 
do tradycyjnej regionalnej farmy, fabryki i twórczości samego autora (np. budynku w Gal-
laratese) wskazują na uniwersalność architektury. Ossuaria i kolumbaria – budynki 
mieszkaniowe – utworzyły ulice, kubistyczne sanktuarium natomiast (Dom Śmierci na 

                                                 
100 N. Ellin, Postmodern Urbanism, Princeton 1996, s. 109-112. 
101 H. Klotz, [w:] Ibidem, s.110. 
102 C. Jencks, Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987, s.110; M. Hays, op.cit., s.92-95; N. Ellin, 
op.cit., s.78; G Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, London 1990, s.263-266. 
103 G. Broadbent, op.cit., s.165. 
104 N. Ellin, op.cit., s.24. 
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Placu Śmierci) i wieża – zbiorowa mogiła to monumenty miasta.105 Projekt jest zapisem 
historii przetworzonej przez pamięć artysty (myśli analogicznej) – nie historii faktów ale 
serii wydarzeń emocjonalnych, przedmiotów, wrażeń. Rossi uważał, że poprzez wielo-
krotne wykorzystywanie zapisów pamięci i asocjacji sprawia, że staną się one bardziej 
zrozumiałe. Cmentarz w Modenie to „analogiczno – formalne operacje”, które według 
Framptona wskazywały na obsesyjne zainteresowanie architekta instytucjami kwasi puni-
tarnymi, wraz z monumentem i cmentarzem będącymi dla niego jedynymi obiektami wcie-
lającymi walory architektury per se.106 

 

 

Ryc. 20. A. Rossi, rycina Cmentarza San 
Cataldo. Źródło: kolekcja Casabella 
Fig. 20. A. Rossi, San Cataldo Cemetery’s figure. 
Source: Casabella’s collection 

PO 1990 

Nan Ellin zauważa, iż po roku 1990 stopniowo zniknęły metafory miasta jako kolażu – 
zawierającego w sobie pewne nieprzewidywalne piękno, a wraz z nim konfuzję, rozbicie 
i brak sensu – oraz tekstu – w którym nieskończona ilość interpretacji doświadczeń urba-
nistycznych i kulturalnych może być próbą ogarnięcia chaosu, lecz także akademicką 
entropią. Wraz z wprowadzeniem nowych pojęć takich jak ekologia czy granica, zaczęto 
kłaść nacisk na piękno, lekkość i transparentność oraz poczucie więzi. Zamiast koncen-
tracji na transcendentnym ideale uwaga skupiona została na wielości i współzależno-
ściach.107  

                                                 
105 M. Ferraris, La citta in negativo, The city in negative, [w:] Lotus International, Nr 38, Milano 1983, s.30-36; K. 
Frampton, op.cit., s.294; K. Januszkiewicz, Aldo Rossi, Cmentarz San Cataldo, s.26 i nn.; C. Jencks, 
Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987, s.91; A. Rossi, Modena cementery, Italy, 1971 and 1977, 
[w:] AD, Nr 5/6, 1982, s.10,11; V. Savi, Il cimitero aldorossiano, Traccia di racconto critico, The aldorossian 
cementery, Outline of a critical account, [w:] Lotus international, (op.cit.), s.30-36; J.Steele, op.cit., s.39 i nn. 
106 K. Frampton, op.cit, s.294. 
107 N. Ellin, op.cit., s.7. 
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Na początku XXI wieku znowu w sferę debaty architektoniczno – urbanistycznej powrócił 
problem przeludnienia w miastach. Jednocześnie wiadomo już, że bezgraniczne zwięk-
szanie ich obszaru nie jest lekarstwem. Alternatywą dla niekontrolowanego rozrostu stało 
się zwiększanie gęstości zabudowy. Miasto rozbudowywane jest już nie w dwóch, ale 
trzech wymiarach. W jednym miejscu gromadzi się też wiele sposobów użytkowania. 
Wizje utopijne zastąpione zostały jednak podejściem pragmatycznym. Pojawiły się nowe 
czynniki – zagrożenie katastrofami naturalnymi i brakiem żywności, wody i nowe techno-
logie, a kluczowe znaczenie mają względy ekonomiczno-polityczne. Realia kapitalizmu 
uniemożliwiają „klasyczne” centralne planowanie. Na horyzoncie pojawiły się nowe mo-
dele – megastruktury we wcieleniu „zminimalizowanym”. Do przykładów takich budynków 
należy Pekińskie Linked Hybrid Stevena Holla lub budynki mieszkaniowe MVRDV. Linked 
Hybrid ma formę typowego dla miasta kwartału Hutongów, uniesionego nad teren i połą-
czonego z ośmioma wieżami – zabudową charakterystyczną dla Pekinu współczesnego. 
W strukturze o powierzchni 220 000m2 rozmieszczono różnorodne funkcje – od miesz-
kalnej (728 mieszkań w 100 typach) poprzez handlową, rozrywkową, edukacyjną, po 
rekreacyjną. Przestrzenie publiczne rozmieszczone na parterze i najwyższych kondygna-
cjach powiązano windami i pomostami, łączącymi bryły na różnych poziomach w sposób 
nieliniowy, z uwzględnieniem przemieszczającego się widza. „Przestrzeń zmieniająca się 
wraz z punktem widzenia i refrakcją światła. Wieże tworzą wspólną przestrzeń i wzdłuż 
mostu reprezentują nowy typ makrostruktury i przestrzeni publicznej-prywatnej.” Całe 
założenie otoczono zielenią. Pięć wzgórz tworzy park ze sztucznym jeziorem, a na da-
chach wież zaprojektowano prywatne ogrody.108 

Steven Holl pisze, że dla budynków o rozbudowanej skali istotnym czynnikiem jest „po-
rowatość” formy – kształtowanie jej w taki sposób, aby nie blokowany przez masę zabu-
dowy pieszy mógł w każdej chwili zmienić kierunek, przemierzając ożywiające ulicę se-
kwencje przestrzeni i zdarzeń  – „teatr nieprzewidzianych konstelacji”. Sekwencje zda-
rzeń w pekińskim kompleksie kształtowane są poprzez dogodny pieszy dostęp do jego 
wnętrza ze wszystkich stron oraz umieszczenie sklepów i przeniesienie innych publicz-
nych funkcji na wyższe kondygnacje.109 

Z kolei w Miradorze MVRDV z madryckiego Sanchinarro tradycyjny kwartał zabudowy 
przekształcony został w monumentalny prostopadłościan. Dziedziniec zastąpiono prze-
krytym tarasem na wysokości czterdziestu metrów - „dziurą z widokiem” na góry Guadar-
rama. Otaczające go kamienice „zlepiono” w budynek o wyraźnych podziałach zazna-
czonych kolorem, wymiarami, proporcjami otworów okiennych i logii. Podobny zabieg 
widać w Silodamie – formalnym i funkcjonalnym kolażu, który Maas nazwał „lustrem poli-
tycznej i ekonomicznej sytuacji Amsterdamu”. Zadaszona na wysokości piętnastu metrów 
dziura w Miradorze o powierzchni ponad pięciuset metrów kwadratowych to przestrzeń 
półpubliczna, której zadaniem jest dostarczenie mieszkańcom dzielnicy wrażeń widoko-
wych i umożliwienie identyfikacji z miejscem. Na dwunastą kondygnację z placu otacza-
jącego budynek dojeżdża specjalna winda. Taras MVRDV jest odpowiedzią na architek-
turę powstającą obecnie w Hiszpanii. Problem braku mieszkań najczęściej próbuje się 
niwelować poprzez tworzenie całych dzielnic – introwertycznych, monotonnych bloków 
z niewielkimi otworami okiennymi.110 

Jako wyznaczniki współczesnego projektu zabudowy mieszkaniowej oprócz znacznej 
gęstości podawane jest dostosowanie do potrzeb użytkownika przez tworzenie różnych 
typów mieszkań i możliwość transformacji każdego z nich, usprawnienie komunikacji oraz 
łączenie jej z przestrzenią publiczną. Ostatnio oprócz zespolenia domu z miejscem pracy 
i wypoczynku poszukuje się powiązań z przestrzeniami otwartymi i obszarami zielonymi, 
łączenia sztucznego z naturalnymi i wnętrza z otoczeniem, transformujących budynek 

                                                 
108 S. Holl, The Alphabetical City, [w:] red. S. Holl, W. Stout, Pamphlet Architecture 1-10, New York 1998, s.6. 
109 W. Benjamin [w:] S. Holl, Urbanism: Working without doubt, Princeton 2009, s.22. 
110 J. Szita, The Placemakers, [w:] Dwell, nr 5, 2008. 
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w kompleks „zrównoważony społecznie i ekologicznie”. Przypominać ma on wizję SITE 
z roku 1981 – kolektyw domów jednorodzinnych, odpowiadający potrzebom współcze-
snego mieszkańca, równoważący tendencję miasta do ekspansji i wszystkie zjawiska 
z nią związane: wykorzystanie terenu i zasobów naturalnych, rozwój sieci transportowej 
oraz konieczność rozbudowy infrastruktury.111   

Koniec dwudziestego wieku kreuje także antyutopie – „prezentacje wykolejeń i zwyrod-
nień społecznego melioryzmu”112 - wizje budzące nie zachwyt, lecz grozę – doskonałość 
narzucona drogą fizycznego przymusu i rzeczywistość negująca podstawowe wartości. W 
koolhasowskich wizjach zanikają humanistyczne ideały. Szpital w „Exodus, or the Volun-
tary Prisoners of Archtiecture” z lecznicy przekształca się w miejsce selekcji pacjentów 
umieszczonych na taśmie produkcyjnej. Dla tych bardziej chorych jest przystankiem w 
drodze na cmentarz. Naturę zastępują maszyny i są od niej „skuteczniejsze”. Na Coney 
Island przeludnienie stało się impulsem „emancypacji przez maszynerię” –stworzenia 
sztucznego słońca i zmianowego systemu korzystania z plaży oraz mechanicznych prze-
jażdżek konnych. Indoktrynacja i cenzura przywodzą na myśl rzeczywistość orwellowską, 
a infrastruktura służąca zarządzaniu społecznymi kontaktami (mniej i bardziej intymnymi) 
totalitaryzm Campanelli. Koszmar pogarsza fakt, że zniewolenie osiąga poziom, w którym 
społeczeństwo całkowicie pozbawione jest woli buntu. Mieszkańcami Exodusu są „ochot-
niczy więźniowie”. Utopie Koolhaasa są przewrotne. Surrealistyczny zlepek rzeczywisto-
ści, fobii, ideologii i obsesji tworzy realność jak z sennej majaki. W technokratycznej wizji 
(nieco jak z Le Corbusiera) granica między utopią negatywną i pozytywną bywa bardzo 
płynna.113 

Manfredo Tafuri pisze o odwrocie architektury naszych czasów od racjonalizmu – zastą-
pieniu dotychczasowego jej związku z przemysłem nieuniknionym chaosem, bogactwem 
wartości i możliwości. W Manhattanie – „kulturze przeludnienia” – porządek i nieporządek 
nie stoją w opozycji. Każda budowla staje się kombinacją różnorodnych aktywności po-
zostających poza kontrolą projektanta – wnętrzem w ciągłym ruchu, przepływu tematów 
i programów. „Zmiana to życie”. To utopia rzeczywistości stworzonej przez architekturę, 
nie tylko kreującą ramy życia codziennego, ale też decydującą o jego treści, piszącą sce-
nariusz dla innych dyscyplin. Wizja – jak sama architektura metropolitarna – będąca „me-
galomanią w skromnej skali”.114  

 

Ryc. 21. S. Holl, Hybrid Building. 
Źródło: A. Bulanda-Jansen, Otwarte 
bramy Pekinu, [w:] A&B, nr 1/2007, 
Kraków 2007 
Fig. 21. S. Holl, Hybrid Building. 
Source: A. Bulanda-Jansen, Otwarte 
bramy Pekinu, [in:] A&B, nr 1/2007, 
Krakow 2007 

                                                 
111 M.C. Clemente, High-Density Collective Housing and Urban Space, [w:] A.M. Segantini, Contemporary 
Housing, Milano 2008, S.16-23. 
112 S. Lem [w:] J. Szacki, op.cit., s.167. 
113 R. Koolhaas, “Life in the Metropolis” or “The Culture of Congestion” [w:]K. M. Hays (red.), op.cit., s.232-234; 
R. Koolhaas, B. Mau, OMA: S, M, L, XL, (Small, Medium, Large, Extra-Large), New York 1998, s.16.  
114 M. Tafuri, Toward... op.cit., s.28-33; R. Koolhaas, “Life... op.cit., s.330. 
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Ryc. 22. MVRDV, Mirador. Źródło: 
MVRDV 1991-2002, El Croquis 
86+111, Madryt 2002 
Fig. 22. MVRDV, Mirador. Source: 
MVRDV 1991-2002, El Croquis 
86+111, Madrid 2002  

Ryc. 23. R. Kollhaas, Exodus, or the 
Voluntary Prisoners of Archtecture. 
Źródło: R. Koolhaas, B. Mau, S, M, L, 
XL, New York 1998 
Fig. 23. R. Kollhaas, Exodus, or the 
Voluntary Prisoners of Archtecture. 
Source: R. Koolhaas, B. Mau, S, M, L, 
XL, New York 1998  

ARCHITECTURE OF IDEAL CITY. INTRODUCTION 

Descriptions of contemporary cities seem to correspond in one matter –notion of 
vanishing its boundaries, that may lead to destruction of all social structures. Concepts of 
„here” and „there”, „centre” and „peripheries” disappeared in urban studies in the 20th 
century, just as borders between city and its surrounding landscape. Civitas – the unity, 
that gives its inhabitants sense of security and identity must have figurative character. 
Features of limitation, proximity of its elements and inner organization of each urban 
structure have the primary importance in it.  

Mutliple references to the concept of ideal city are visible today both in practice and 
theory of architecture. Into the theoretical discourse come exhibitions and publications. 
Designs of whole cities (GMP’s Lingang, Norman Foster’s Masdar, or City in the Desert of 
Rem Koolhaas) prove the topicality of the problem in urban scale, whereas great 
“buildings – cities” trying to solve the problem of density through multiple utilities in one 
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structure appear in architecture (MVRDV’s Mirador Building in Madrid or Steven Holl’s 
Hybrid Towers in Beijing). Above-mentioned issues of contemporary architecture and 
urban planning need appropriate background – historical studies of the concept of ideal 
city. 

Although there are no examples of ideal cities in ancient Greece, this country is perceived 
as the motherland of citta ideale – the concept of „idea”, first utopian writings and 
geometry. In platonic philosophy the concept of „pattern of things”, divine measure of 
cognition was born. Later ideal cities aspired to the eternal, unchangeable, perfect 
wholeness. Plato was also the author of the earliest utopian visions of cities in scripts: 
Republic, Law, Timaeus and Critias.  

Although roman architecture adapted some of Greek features, it created its own, specific 
way of shaping space. Platonic apotheosis of aesthetics was replaced with imperial 
desire of conquering the world. Thus expanded network of roads and colonies. Thus also 
roman typology of objects, applying certain codes and elements in several locations. 
Such model was castrum romanum – the military camp, canvas of later antique and 
modern towns, with geometrical, axial pattern and square shape similar to ideal cities. 
Such model was also vitruvian scheme, the first fully developed vision of ideal city with 
magical radial pattern and exceptionally influential in the epoch of renaissance. 

With the beginning of Middle Ages cultural and economical centers of civilization moved 
into monasteries. Very soon they became associated with utopian cities – vestibules to 
paradise, asserting ideal living in community (carefully selected society, self-sufficient, 
isolated and secured, the inspiration of Jeremy Bentham, Louis Fourier and Le 
Corbusier). The representation of ideal monastery was Sankt Gallen, a strictly 
symmetrical and geometrically ordered complex, with religious and utilitarian layout of 
space. 

In the 16th century words „ideal city” was invented. First such visions were attempts to 
find the environment that improved society. Renaissance space was mathematical 
perfection – strictly ordered and unified, composed of elementary solids, homogenous 
harmony – beautifully created void. In architecture it was a central, domed interior, 
whereas in urban planning its best examples are: Florentine Piazza della SS. Annunziata 
and spalliere ascribed to Luciano Laurana. Citta ideale was shaped in a circle or a 
polygonal figure, with radial pattern, associated with central perspective invented in 
renaissance.  

With mannerism and baroque focus on ideal cities diminished and the centre of the idea 
moved from Italy into France and American colonial cities. The homogeneous, 
renaissance space was replaced by the magnificence, the multiaxial baroque trivium and 
streets continuing endlessly into surrounding landscape. Baroque was also the last epoch 
of military fortifications. With Versailles began the time of grand designs of French 
classicism, present also in the epoch of enlightenment, which were gradually replaced by 
ideal industrial cities – perfect engineering creation, like Wren’s London or Haussmann’s 
Paris. 

This direction was hold until a shift between modernism and postmodernism. “Ideal cities” 
in form of cities, buildings, structures and megastructures were created motivated by 
certain social or utilitarian vision of its’ authors. Postmodernism brought the “type” instead 
of “model”, less precise and flooded in a context – historical, geographical, economical. 
City turned into the “theatre of memory”, based on Aldo Rossi’s rationalism. The purely 
aesthetical play of analogy and pastiche began.  

Today utopia mixes with “antiutopia” in search of innovative ways of creating the space in 
the city, improving its degraded areas and solving burning questions like problem of 
density and vanishing boundaries and central space. 
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LOKALIZACJA FUNKCJI AKADEMICKICH W SZCZECINIE – ROZ -
PROSZYĆ CZY SKUPIĆ? 

SPATIAL ARRANGEMENT OF ACADEMIC FUNCTIONS IN SZCZEC IN  
– TO DISPERSE OR TO CONCENTRATE? 

Marek Wołoszyn 
dr hab. inż. arch.  

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
 
 
 

STRESZCZENIE 

- Opis stanu rozlokowania funkcji akademickich na terenie miasta Szczecina – manka-
menty stanu obecnego. Rozproszyć czy skupiać funkcje akademickie w średniej wielkości 
ośrodku akademickim. 
- Inicjatywa stworzenia dzielnicy akademickiej w celu integracji funkcji akademickiej i jej 
wzmocnienia.  
- Dzielnica akademicka - Nowe Miasto Akademickie (nie kampus) zintegrowana z mia-
stem, otwarta służąca mieszkańcom miasta i regionu jako element poprawy istniejącej 
sytuacji. Rewitalizacja terenów powojskowych.  

Słowa kluczowe: integracja uczelni w mieście, rewitalizacja terenów powojskowych. 

ABSTRACT 

- Description of the spatial arrangement of academic functions in Szczecin – flaws of the 
current arrangement. To disperse or to concentrate academic functions’ in middle size 
academic town. 

- Initiative to create an academic district on former military grounds. Revitalization of 
former military grounds. 

- Academic district – The New Academic Town (not a campus) integrated with the city, 
open and intended to serve residents of the city and the region as a part of improvement 
of existing conditions. 

Key words: integration of academic functions, revitalization of former military grounds. 
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1. LOKALIZACJA FUNKCJI AKADEMICKICH W MIE ŚCIE - DIAGNOZA PROBLEMU 

Czy przeci ętny mieszkaniec naszego miasta zdaje sobie spraw ę z wielko ści insty-
tucji akademickich w mie ście?  
Czy sami członkowie społeczno ści akademickiej znaj ą i odczuwaj ą swoj ą „sił ę”? 
Jak kształtowa ć rozmieszczenie funkcji akademickich w średniej wielko ści o środku 
akademickim? 

Szczecin, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX w. był miastem przemysłowym, por-
towym, a w dalszej kolejności akademickim. Obecnie ta kolejność jest już nieaktualna, 
należy stwierdzić, że jest miastem akademickim, portowym i ośrodkiem kulturalno -
usługowym dla regionu. Spośród wszystkich dominujących funkcji w mieście tylko wyższe 
uczelnie nie uległy upadkowi, a wręcz przeciwnie rozwijają się ilościowo i jakościowo. 
W mieście rozwijają się funkcje związane z wyższymi uczelniami i czas najwyższy by 
miasto zaczęło upatrywać w tym swoją szansę na rozwój. Uczelnie to nie tylko dydaktyka 
ale i regionalne, a nawet krajowe laboratoria badawcze, inkubatory przedsiębiorczości, 
centra transferu wiedzy itp. To również tysiące młodych ludzi, którzy przyjeżdżają 
z regionu, kraju, a nawet z zagranicy. To także tysiące zatrudnionych pracowników na-
ukowych, dydaktycznych i pomocniczych. 

Nie wszyscy sobie uświadamiamy, że obecnie w Szczecinie społeczność akademicka 
liczy sobie około 71 000 osób – studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych 
i pomocniczych. Ta ogromna rzesza ludzi to ponad 1/6 ludności miasta.  

Tab. 1. Ilość studentów i pracowników w szczecińskich uczelniach (na podst. Rocznika Statystycznego – 2009r  
i informacji rzeczników uczelni). 
Tabele 1. Number of students and employees in Szczecin’s universities 

l.p. Nazwa uczelni Ilo ść studentów Ilo ść pracowników 

1. Uniwersytet Szczeciński 28 000 2 400 

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 16 400 2 300 

3. Pomorski Uniwersytet Medyczny  3 200 1 100 

4. Akademia Morska w Szczecinie  3 700 1 050 

5. Akademia Sztuki     600    200 

6. Uczelnie niepubliczne 11 000 1 200 

                        RAZEM 62 900    8 250 

 

Poważnym problemem jest duże rozproszenie obiektów akademickich na terenie całej 
lewobrzeżnej części miasta. To rozproszenie w kolejnych latach się pogłębia, co przyspa-
rza wielu problemów społeczności akademickiej. Z przykrością należy zdiagnozować brak 
bujnego życia akademickiego (naukowego, kulturalnego, sportowego) które winno wyni-
kać z tak dużej liczby członków społeczności akademickiej. Konieczność przemieszcza-
nia się po mieście, a co za tym idzie strata finansów, czasu i energii na wędrówki powo-
duje upadek istotnych elementów życia akademickiego. Życie kulturalne społeczności 
akademickiej jest znacznie uboższe jak przed 20, 30 – laty. Nie funkcjonują również pro-
cesy integracyjne i prawie nie istnieje międzyuczelniana kooperacja środowiska nauko-
wego.  Życie studenckie znacznie bujniej by się rozwijało gdyby następował efekt syner-
gii. W tym wypadku, gdyby następowała łatwa integracja i dodawanie aktywności rożnych 
środowisk akademickich rozmieszczonych w niewielkim oddaleniu od siebie. W bliskości i 
sprzyjającym otoczeniu inicjatywy powstają spontanicznie. Otoczeniem sprzyjającym jest 
także urbanistyczno – architektoniczny kontekst.  

W miesicie rozproszenie potencjału akademickiego jest ogromne i ostatnimi czasy się 
powiększało. Zaadaptowano budynki pokoszarowe przy ul. Żołnierskiej, dawny Dom Ma-
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rynarza przy ul. Malczewskiego i t.p. Już tylko te dwie lokalizacje są dowodem na wcze-
śniej postawioną tezę, że brak jest w mieście i w środowisku akademickim Szczecina 
wizji na zintegrowanie przestrzenne uczelni w mieście. Jeśli nadal będziemy tak postę-
pować, że władze miasta będą oddawały obiekty, na które brak będzie innych pomysłów, 
a uczelnie będą je przyjmowały bez względu na to, gdzie one są zlokalizowane, to z 
pewnością nie zostanie zbudowany silny o środek akademicki o ciekawym i boga-
tym życiu akademickim . W średniej wielko ści o środku akademickim niezb ędne jest 
skupianie i integracja funkcji akademickich w przes trzeni miasta. 

 

 

Ryc. 1. Rozlokowanie obiektów wyższych uczelni w Szczecinie Źródło: il. Stud. A. Babicka 
Fig. 1. High school’s in Szczecin city. Source: Stud. A. Babicka 

Podobnie jak w przemyśle, usługach, tak i w świadczeniu usług akademickich istnieje 
konkurencja. Rywalizują ze sobą ośrodki akademickie krajowe, a od czasu naszego peł-
nego uczestnictwa w Unii Europejskiej, również i europejskie, a nawet te ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Chcąc nie chcąc musimy uczestniczyć w tej rywaliza-
cji i w niej uczestniczymy. Uczestniczą w niej poszczególne uczelnie, ale i uczestniczy  
w niej miasto Szczecin jako ośrodek akademicki. Konkurujemy o studentów, którzy mogą 
wybierać różne ośrodki akademickie i konkurujemy o środki na badania, i rozwój.  

Brak wizji dla Szczecina jako miasta akademickiego powoduje słabnącą pozycję miasta 
w owej konkurencji. Nie znajdujemy w nowej Strategii dla Szczecina żadnych istotnych 
elementów, które by inicjowały nowe idee i nowe działania przestrzenne w tym temacie. 
Przecież jest to podstawowe opracowanie dla działań władz miasta na lata. 

2. WZMOCNIENIE AKADEMICKO ŚCI MIASTA POPRZEZ INTEGRACJ Ę  
PRZESTRZENNĄ FUNKCJI AKADEMICKICH W SZCZECINIE. 

To czy Szczecin jako miasto akademickie będzie atrakcyjny i konkurencyjny zależy od 
tego czy zdobędzie się na podjęcie zadania zintegrowania przestrzennego funkcji aka-
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demickich. W znacznej części powodzenie tego zadania zależy od wyznaczenia zinte-
growanej przestrzeni w mieście dla funkcji akademickich. Nie kampusu, a dzielnicy aka-
demickiej. Do rozwoju wzajemnych interakcji potrzeba czegoś więcej niż urbanistyki 
i architektury, jednak to przestrzeń zachęca i sprzyja takim zachowaniom. Wspólna prze-
strzeń w mieście zdominowana przez funkcje akademickie ułatwi i wzmoże integrację. 
Spowoduje dodatkową, różnorodną aktywność środowiska akademickiego, z której roz-
winą się te atuty, których obecnie Szczecin nie posiada!!!  

Stworzenie dzielnicy akademickiej (części miasta z przewagą funkcji akademickich) spo-
woduje:  

- wzmocnienie funkcji „akademickiej” w mieście; 
- zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta 
- zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności uczelni szczecińskich 
- poprawę wzajemnej integracji środowisk akademickich w mieście; 
- wzmożenie życia kulturalnego studentów; 

Zaniechanie takiego działania spowoduje przegraną Szczecina jako ośrodka akademic-
kiego i jako miasta w ogóle. Miasta - dla tego, że w najbliższym okresie to właśnie siła  
i atrakcyjność Szczecina jako ośrodka akademickiego będzie jednym z głównych bodź-
ców rozwojowych miasta. Szczecin jest średniej wielkości ośrodkiem akademickim więc 
rozpraszanie jego potencjału akademickiego na terenie całego miasta jest działaniem 
niewłaściwym. 

Społeczność akademicka i władze każdej uczelni są autonomiczne. Poszczególne uczel-
nie mają opracowane programy rozwoju i doskonale wiedzą co i jak należy rozwijać. 

Celem jest uświadomienie społeczności akademickiej i władzom miasta, że należy pro-
wadzić politykę integracyjną i mieć wizję Szczecina jako miasta akademickiego. Te dwa 
elementy spowodują, że aktywność każdej uczelni będzie mieściła się w tej wizji. Działa-
nia inwestycyjne też będą mieściły się w tej wizji i będą spójne. Ta polityka nie ma na 
celu sterowania i ingerowania w autonomiczne decyzje każdej uczelni, a jedynie spowo-
dowanie by autonomiczne działania odbywały się w ramach wspólnej wizji. Potrzeba 
budowy ośrodka nanotechnologii, czy badań genetycznych, czy ośrodka kultury studenc-
kiej, czy biblioteki multimedialnej, czy centrów sportowych, są to inwestycje, które mogą 
dać początek dla takiej dzielnicy akademickiej (nie kampusu). 

W Europie od lat z powodzeniem adaptuje się tereny i obiekty powojskowe, poprzemy-
słowe na cele akademickie. Najistotniejsze jest to, że we wszystkich państwach tzw. Za-
chodnich obserwuje się stałą tendencję do integracji przestrzeni uczelnianych w ramach 
dużych uczelni, a w ramach średnich i małych ośrodków akademickich integruje się kilka 
uczeni na jednym terenie. Powoduje to osiągnięcie powyżej opisanych korzyści. Szcze-
cińskie doświadczenia są przeciwne, a ich rezultaty są negatywne.  

3. KONCENTRACJA FUNKCJI AKADEMICKIEJ W DZIELNICY AK ADEMICKIEJ 

Na terenie miasta istnieje jeszcze kilka wystarczająco dużych terenów, na których można 
lokować nowy kampus akademicki. Obecnie są to tereny zajęte przez ogrody działkowe, 
tereny powojskowe lub nawet tereny po byłej Stoczni Szczecińskiej Nowej. Warunki jakie 
powinien spełnić wytypowany teren to: 

- maksymalnie duży związek komunikacyjny i przestrzenny z już zainwestowanymi tere-
nami akademickimi w mieście; 
- bliskość istniejących domów studenckich; 
- możliwość zespolenia istniejących terenów akademickich należących do różnych uczel-
ni w jeden zespół funkcjonalno – przestrzenny;  
- dogodny dojazd komunikacją publiczną (PKP, PKS, MPK);  
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Analizując różne tereny w mieście pod kątem spełniania powyższych warunków należy 
stwierdzić, że idealnym i jedynym tak doskonale spełniającym powyższe warunki jest 
teren powojskowy między ulicami: Potulicką, Narutowicza, Piastów i obwodnicą PKP. 
Tereny te przestały być użytkowane przez wojsko, choć w dużej części administrowane 
są przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Znajdują się one blisko centrum miasta, 
a także w pobliżu jest dworzec PKP i PKS. Na obrzeżach tych terenów jest wiele linii 
tramwajowych i autobusowych. Kolejną zaletą tych terenów jest bezpośrednie sąsiedztwo 
największych publicznych uczelni w Szczecinie: PUM-u, ZUT-u i US-u. W kilku powoj-
skowych obiektach na tym terenie już funkcjonują wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Zainwestowanie akademickie na tym terenie pozwoliłoby stworzyć dzielnicę akademicką, 
która zespoliłaby nowe i istniejące tereny akademickie w jeden organizm z dominacją 
funkcji akademickiej. Obecne i przyszłe zainwestowanie na opisanych terenach powoj-
skowych daje też szansę na architektoniczną różnorodność wynikającą z adaptacji istnie-
jących obiektów pokoszarowych z początku XXw i budowy nowych kubatur. Robiąc dobry 
masterplan z zaprojektowanymi przestrzeniami publicznymi, główną osią komunikacji 
pieszej, wyznaczeniem podstawowych zasad kompozycji tej dzielnicy można tu i tylko tu 
dać możliwość stopniowej zabudowy tych terenów nowymi obiektami akademickimi nie-
zbędnymi dla całego środowiska lub dla poszczególnych uczelni. Jest to jedyna szansa 
na nową dzielnicę akademicką – nowe miejsce w strukturze miasta. Inne lokalizacje na-
wet przy dużym zainwestowaniu nie będą w stanie zespolić w jeden organizm już funk-
cjonujące tereny akademickie. 

Biuro Planowania Miasta Szczecina nie ma opracowanego projektu integracji funkcji aka-
demickiej w mieście i powyższe argumenty nie przekonują projektantów w tym biurze. W 
planie miasta te tereny są przeznaczone na cele publiczne z uzupełniającą funkcją 
mieszkaniową. Planiści miejscy pod presją deweloperów i Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej przeznaczają te tereny na budownictwo mieszkaniowe wykonując fragmentarycz-
ne plany miejscowe. 

 
Ryc. 1. Koncepcja planu zagospodarowania dzielnicy akademickiej - Nowe Miasto Akademickie w Szczecinie. 
Źródło: opracowanie autora współpraca stud. E. Kropiewnicka, E. Łoś 
Fig. 1. Conceptional master plan of new academic district – New Academic Citty in Szczecin. Source: authors 
design with cooperation stud. E. Kropiewnicka, E. Łoś 
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W XIX wieku w Szczecinie miały miejsce dwa istotne etapy rozwoju miasta. Pierwszy z lat 
40-tych XIXw, to rozbudowa miasta po za murami starego miasta w kierunku południo-
wym, o dzielnicę mieszkalno-wojskową zwaną Nowym Miastem. Ze względu na zmianę 
funkcji dominującej w dużej części tej dzielnicy na funkcję akademicką ta dzielnica mo-
głaby nosić nazwę Nowe Miasto Akademickie. 

4. WNIOSKI 

Stworzenie zintegrowanej przestrzeni akademickiej w Szczecinie na terenie Nowego 
Miasta jest jedyną szansą na wygrywanie w rywalizacji miast akademickich. To również 
wygrana dla miasta, które w funkcji akademickiej winno upatrywać głównej funkcji rozwo-
jowej. Nie istnieje na terenie miasta tak dogodny teren, który pozwoliłby zintegrować 
funkcjonalnie i przestrzennie już zainwestowane tereny akademickie trzech dużych 
uczelni publicznych: Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowe Miasto Akademickie 
dla Szczecinian winno stać się synonimem nowej jakości w mieście. Ta nowa jakość 
funkcjonalna i przestrzenna, która zintegruje życie akademickie w mieście, wprowadzi 
witalność i „drożdże” rozwojowe. Ośrodek akademicki średniej wielkości winien dążyć do 
integracji przestrzennej funkcji akademickich, a nie ich rozpraszania. Spowoduje to wielo-
rakie korzyści począwszy od pierwszego odbioru, a skończywszy na różnorodnym, wital-
nym życiu tej dzielnicy. 

SPATIAL ARRANGEMENT OF ACADEMIC FUNCTIONS IN SZCZEC IN 
– TO DISPERSE OR TO CONCENTRATE ? 

1. SPATIAL ARRANGEMENT OF ACADEMIC FUNCTIONS IN THE  CITY – 
DIAGNOSIS OF THE PROBLEM 

Szczecin, till 1990’s, used to be primarily an industrial and a port city and only secondarily 
academic. Today it is no longer the case and it should be described as an academic and 
a port town, as well as a cultural and service centre for the region. Among all the 
dominant functions in the city only schools of higher education have not suffered a 
decline and, on the contrary, they have been developing quantity and quality wise. As 
functions related to schools of higher education have been developing, it is high time for 
Szczecin to see in them its chance for growth. Schools of higher education are not only 
educational facilities, but also regional, and even national research laboratories, cradles 
of entrepreneurship, centres for transfer of knowledge, etc. Schools of higher education 
are also equivocal to thousands of young people who come here from the region, from 
other parts of Poland, and even from abroad, as well as thousands of research, academic 
and auxiliary employees. 

Not everyone is aware that currently the academic community in Szczecin amounts to 
nearly 71, 000 people – students and research, academic and auxiliary employees. This 
massive community constitutes over 1/6th of the population of our city. 
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Item School of Higher Education Number of 
students 

Number of 
employees 

1. The University of Szczecin 28 000 2 400 
2. The West Pomeranian University of 

Technology 
16 400 2 300 

3. The Pomeranian Medical University  3 200 1 100 
4. The Maritime Academy  3 700 1 050 
5. The Szczecin Academy of Art     600    200 
6. Private schools of higher education 11 000 1 200 

TOTAL 62 900 8 250 
Table 1. Number of students and employees of schools of higher education in Szczecin (based on 2009 
Statistical Yearbook and information provided by representatives of schools of higher education). 

Are residents of our city aware of the magnitude of schools of higher education in 
Szczecin? Are members of the academic community aware and mindful of their “power”? 

The extensive dispersal of academic facilities throughout the entire left-bank part of the 
city proves to be quite problematic. This dispersal has been increasing in recent years, 
which leads to numerous difficulties faced by the academic community. The basic 
problem is the lack of a rich academic life (research, cultural and sports), which should 
come hand in hand with such a high number of members of the academic community. 
The need to travel across the city, which results in loss of financial resources, time and 
energy, causes deterioration of important aspects of academic life in the city. The cultural 
life of the academic community has been much less prosperous than 20 or 30 years ago. 
Furthermore, there is virtually no integration and cooperation of scientific and research 
community from various schools of higher education. The student life would be benefiting 
much more if there was the synergy effect. In such a case, if only there was an easy 
integration and if various academic communities, which are located in a small distance 
from one another, would combine their activities. Initiatives are created spontaneously 
and are often difficult to predict with support of surrounding community. The town 
planning and architecture also constitute a conducive context here. 

The dispersion of the academic potential in Szczecin is enormous and has recently been 
on the increase, as former military buildings at Żołnierska Street and the former Mariner’s 
Home at Malczewskiego Street, etc. have been adapted. Only two locations still do serve 
as a proof of the previously proposed thesis that in Szczecin and its academic community 
there is no vision for spatial integration of schools of higher education in the city. If we 
continue on the same course and if the city authorities keep giving up facilities for which 
they lack any other visions of utilization, and if schools of higher education keep 
accepting such facilities regardless of their location, then we will never be able to create a 
strong academic community with an appealing and vivid academic life. 

Similarly as in the industrial and service sector, there is competition in the sector of 
academic services. There is competition among national academic centres, and, since 
the full accession of Poland to the European Union, also among European centres and 
even centres from The United States of America. Whether we like it or not, we are bound 
to participate in this competition, and we do so. This applies not only to all schools of 
higher education, but also to the city of Szczecin as an academic centre. Therefore, we 
compete for students, who can now make a choice among a number of academic 
centres, as well as for research and development funds.  

Lack of vision for Szczecin as an academic town results in deterioration of its chances to 
stand up to competition. There are no significant elements in the new Strategy for 
Szczecin that would initiate new spatial ideas and actions as regards this matter. And yet 
it is the fundamental study underlying all actions that the city authorities will take in many 
years to come. 
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2. SPATIAL INTEGRATION OF ACADEMIC FUNCTIONS IN SZC ZECIN AS A TOOL 
FOR REINFORCEMENT OF THE ACADEMIC TOWN. 

Our appeal and competitiveness depends on our readiness to undertake the task of 
spatial integration of academic functions in Szczecin. To a great extent, the success of 
the abovementioned task depends on allocation of an integrated space in the city to 
academic function. Not of a campus, but an academic district. Development of mutual 
interaction requires more than town planning and architecture, as it is inspired and 
stimulated by space. Common space in the city dominated by academic functions will 
facilitate and reinforce integration. This will lead to intensified and diversified activities of 
the academic community, which will generate the assets that are currently missing!!! 

Creation of an academic district (a part of the city dominated by academic functions) will 
result in the following: 
- reinforcement of academic function in the city; 
- improvement of attractiveness and competitiveness of the city; 
- improvement of competitiveness and attractiveness of Szczecin’s schools of higher 
education; 
- improvement of mutual integration of academic communities in the city; 
- enhancement of student cultural life; 

Abandonment of the abovementioned initiatives will result in Szczecin’s failure as an 
academic centre and as a city as such, because in the near future Szczecin’s potential 
and attractiveness as an academic centre will be one of the most significant stimuli for its 
development. 

Academic community and authorities of individual schools of higher education are 
autonomous and develop their own developmental programs and know exactly what and 
how should be developed. It is my intention to make academic community and city 
authorities aware that they should implement a policy aimed at integration and adhere to 
a vision of Szczecin as an academic town. Thanks to these two elements, activities 
undertaken by every school of higher education will fit into this vision, as well as 
investment activities, which will also be cohesive. Such a policy does not aim at control or 
intervention in autonomic decisions taken by schools of higher education, as, apart from 
development of the academic base, we need research centres, cultural and sports 
centres, student clubs, etc.  

Fulfilment of the need to create a nanotechnology centre, a genetical research centre, a 
student cultural centre, a multimedia library or sports facilities relies on investments that 
could be the beginning of such an academic district (not a campus). In Europe we have 
adapted the post military and post factory area with success. But more important is, that 
we can observe in Western country, concentrate the small universities on one area, what 
can give the above advantages.     

3. CONCENTRATE ACADEMIC FUNCTIONS’ IN  ACADEMIC DIS TRICT 

In Szczecin there are still large enough venues that may serve as localization of a new 
academic campus. Currently such venues are occupied by garden allotments, former 
military grounds or even grounds that used to belong to former Szczecin’s New Shipyard. 
Allocated locations should meet the following criteria: 
- possibly the largest communication and spatial connections with already developed 
academic areas in the city; 
- vicinity of the existing dormitories; 
- possibility to consolidate the existing academic areas that belong to various schools of 
higher education into one functional and spatial complex; 
- convenient access by public transport (railway, long-distance bus transportation and 
municipal transportation); 
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An analysis of diverse areas of the city of Szczecin from the perspective of their ability to 
meet the abovementioned criteria leads to a conclusion that the ideal and the only area 
that would meet the abovementioned criteria in such a perfect way are the military 
grounds located between Potulicka Street, Narutowicza Street, Piastów Avenue and the 
railway bypass. These grounds are no longer used by the military, although they remain 
under the administration of The Military Residential Agency for the most part. They are 
located near the city centre, as well as in the vicinity of the railway and the long-distance 
bus station. Moreover, they are circled by multiple municipal light-rail and bus lines. The 
most significant advantage of these grounds, however, is that they are located in direct 
vicinity of the major public schools of education in Szczecin: The Pomeranian Medical 
University, The West Pomeranian University of Technology and The University of 
Szczecin. A few former military facilities in the area have already been adopted by 
faculties of The University of Szczecin. Academic advancement within this area would 
encourage creation of an academic district, which would lead to consolidation of new and 
existing academic areas into one unified complex dominated by academic functions. The 
current and the future investment within the abovespecified former military grounds would 
also promote architectonic diversification, which would result from adaptation of the 
existing former military barracks dating back to the early 20th century, as well as erection 
of new structures. By creating a sound master plan including especially designed public 
spaces, main axis of pedestrian traffic, delineation of the fundamental principles of 
composition of this district, it would be the only venue allowing for gradual development of 
the area with new academic facilities, which are essential for the entire academic 
community or for individual schools of higher education. It is the only chance for a new 
academic district – a new venue in the structure of the city of Szczecin. All other 
locations, even with intensive investments, will not be able to consolidate the existing 
academic areas into a unified organism. 

The Szczecin Spatial Planning Office has not developed any project for integration of the 
academic functions in the city and the abovestated arguments are not persuasive enough 
for its designers. According to spatial plans, these areas are intended for public purposes 
with supplemental residential function. City planners, under the pressure exerted by 
developers and The Military Residential Agency, have earmarked these areas for 
residential development and issued partial local plans. 
In the 19th century, in the city of Szczecin, there were two significant stages of 
development. The first stage occurred in 1840s and consisted of expansion of the city 
beyond the walls of the old town towards the south, when the residential and military 
district known as The New Town came into life. In view of the change of the dominating 
function in this district to the advantage of academic function, this district could be 
renamed as The New Academic Town. 

4. CONCLUSIONS 

Creation of an integrated academic space in Szczecin within the New Town area is the 
city’s only chance for gaining a competitive advantage over other academic cities. It is 
also the best opportunity for the city, which should consider academic functions as its 
main developing function. There is no area in the city that would enable functional and 
spatial integration of the already developed academic areas of the three major public 
schools of higher education: The University of Szczecin, The West Pomeranian University 
of Technology and The Pomeranian Medical University. For residents of Szczecin, the 
New Academic Town should become a synonym of new functional and spatial quality in 
the city, which will integrate the academic life in the city, promote vitality and provide a 
breeding ground for development. Middle size academic town ought concentrate academic 

functions’. in  academic district. 
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KOMUNIKACJA GRAFICZNA  
W STRATEGIACH ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

GRAPHIC COMMUNICATION IN DEVELOPMENT STRATEGIES OF VOIVODSHIPS 

Agnieszka Zimnicka 
dr inż. arch. 

London Borough of Croydon 
Planning and Environment Department, Spatial Planning Team 
Londyn, Wielka Brytania1 
 

STRESZCZENIE 

Strategie rozwoju terytorialnego, zgodnie z zasadami rozwoju regionalnego powinny być 
formułowane na zasadach partnerstwa społecznego. W praktyce oznacza to, że doku-
menty te powinny być formułowane w sposób prosty i klarowny oraz wprowadzenie zróż-
nicowanych środków przekazu. Samorządy w Polsce stopniowo dokonują zwrotu ku 
zwięzłej komunikacji pplanów, jednak rola przekazu graficznego jest marginalizowana. 
Tymczasem ilustracja jest bardzo skuteczną formą komunikacji i instrumentem kształto-
wania polityki rozwoju. 

Słowa kluczowe: strategie rozwoju, planowanie rozwoju, polityka rozwoju, partycypacja 
społeczna, komunikacja społeczna, przekaz graficzny w urbanistyce 

ABSTRACT 

Development strategies, according to regional policies, should be based on community 
partnership. In practice it means that documents should be simple and comprehensible, 
also through application of various communication methods. Local Authorities in Poland 
gradually evolve towards concise development plans, but a role of graphic expression is 
marginal. However illustrations are very effective form of communication and influencing 
development policies.  

Key words: development strategies, development planning, development policy, 
community involvement, communication, graphic expression in urban planning 

                                                 
1 Zatrudniona: London Borough of Croydon, Planning and Environment Department, Spatial Planning Team 
oraz Zakład Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania, Wydział Budownictwa i Architektury, Za-
chodniopomorski Uniwersytet Techniczny – obecnie na urlopie bezpłatnym. 
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1. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W PLANOWANIU ROZWOJU 

Strategie rozwoju, według zasad prowadzenia polityki rozwoju Unii Europejskiej2 powinny 
powstawać między innymi zgodnie z zasadami partnerstwa społecznego. W przypadku 
strategii krajowych, regionalnych i wojewódzkich mówimy przede wszystkim o konsulta-
cjach instytucjonalnych, które w zakresie konsultacji społecznych obejmują organizacje 
pozarządowe i inne organizacje pożytku publicznego. Na poziomie gminy planowanie 
rozwoju przebiega z możliwością bezpośredniego udziału mieszkańców. Ze względu na 
ogromne zróżnicowanie wiedzy i doświadczenia między uczestnikami procesów plano-
wania, dla skutecznej dyskusji nad projektami dokumentów oraz ich późniejszej realizacji 
potrzebna jest więc przejrzystość i prostota komunikacji w strategii.  

Niestety, forma opracowań często pozostaje bardzo trudna w odbiorze i hermetyczna ze 
względu na stosowany język oraz wielkość opracowań. Demokratyzacja planowania roz-
woju w teorii promuje zwięzłe i klarowne formy przekazu treści. Przekaz graficzny infor-
macji, testowany wielokrotnie na wolnym rynku, jest sposobem komunikacji spełniającym 
te warunki. Dzięki zastosowaniu grafiki, a w szczególności diagramów mapowych, proce-
sy podejmowania decyzji w zarządzaniu i prowadzeniu polityki na danym szczeblu samo-
rządu mogłyby być bardziej przejrzyste i w większym stopniu związane z konkretnym 
potencjałem lokalnym. Podstawowe cele zastosowania grafiki to (Forester, 1989): wspo-
maganie podejmowania decyzji, możliwość filtrowania zagadnień oraz możliwość wpły-
wania na percepcję odbiorców. Potencjalnie więc mapy powinny znaleźć się nie tylko w 
warsztacie profesjonalnym kartografów i urbanistów, ale i w obszarze zainteresowania 
polityków i administracji samorządowej. 

 

 

Ryc. 1. Zależność między czasem 
uchwalenia strategii rozwoju woje-
wództwa a jej objętością i zawarto-
ścią ilustracji. Źródło: A. Zimnicka 

Fig. 1. Dependance between the 
time of adoption, size and number 
of illustrations in regional 
strategies. Source: A. Zimnicka 

Od 2006 roku rośnie objętość strategii wojewódzkich, przy jednoczesnym wzroście popu-
larności ilustrowania zagadnień w nich zawartych. Wniosek z tego, że grafiki nie zostały 
użyte jako streszczenie informacji, ale jako ich uzupełnienie a nawet - rozszerzenie. Za-
sady partnerstwa i przejrzystości przy budowaniu strategii rozwoju powinny przekładać 
się m.in. na klarowność i komunikatywność przekazu, udostępnianie informacji w prosty 
sposób (Sadura, Szranowicz-Kusz 2011). Sądząc po skromnym upowszechnieniu grafiki 

                                                 
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności, Art. 11 Partnerstwo oraz Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658, USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju; Rozdz. 1 Art. 6. 
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oraz braku związku między wielkością opracowania a liczbą ilustracji, przekaz graficzny 
informacji w strategiach rozwoju województw nie jest dotychczas stosowany jako narzę-
dzie zwięzłej komunikacji. Celem artykułu jest prezentacja trzech różnych metod zapisu 
graficznego informacji na diagramach mapowych na przykładzie strategii województw. 

2. PRZEKAZ GRAFICZNY W STRATEGIACH ROZWOJU WOJEWÓDZ TWA 

Do dyspozycji zespołów redakcyjnych jest szeroka gama form graficznych – od wykresów 
statystycznych i ich mapowe odwzorowania, poprzez diagramy mapowe i mapy, po ry-
sunki i fotografie. Analiza dokumentów strategii rozwoju województw, powiatów i gmin3 
dowodzi, że przekaz graficzny jest niedocenianą formą komunikacji w planowaniu rozwo-
ju. Nawet w zakresie zapewnienia ładu przestrzennego (zadania własnego Jednostek 
Samorządu Terytorialnego każdego szczebla), rzeczona przestrzeń opisywana jest za 
pomocą słów. Jedynie 6 % przebadanych powiatów umieściło mapkę powiatu z podzia-
łem administracyjnym, a żaden nie zdecydował się na zilustrowanie swoich zamierzeń. 
Gminy wykazują zróżnicowane podejście do tematu i 19% z nich umieściło elementy 
graficzne w uchwalonych strategiach. Na tym tle strategie województw, z których 60% 
zawiera ilustracje, mogą być postrzegane jako zwiastun zmian w podejściu do tematu 
komunikacji w planach rozwoju. 

Stosowane środki przekazu graficznego to przede wszystkim wykresy (średnio 25 na 
opracowanie, które zawiera ilustracje) oraz diagramy mapowe (średnio 12). Nieliczne 
województwa zdecydowały się na umieszczanie fotografii stosowanych raczej jako upięk-
szenia wersji dokumentów udostępnianych szerokiej publiczności. Rysunki w strategiach 
wojewódzkich praktycznie nie występują. 

  
Ryc. 2. Przedstawienie danych statystycznych umoż-
liwiający zlokalizowanie danych.  Źródło: Strategia 
rozwoju województwa zachodniopomorskiego, projekt 
z roku 2010, str. 23 
Fig. 2. Graphic expression of statistical data showing 
its location. Source: Development Strategy for West-
pommerian Voivodship, draft 2010; p. 23 

Ryc. 3. Przedstawienie danych statystycznych w 
sposób ukazujący ich kontekst przestrzenny.  Źródło: 
Strategia województwa śląskiego do roku 2020; str. 
160 
Fig. 3. Graphic expression of statistical data enabling 
their spatial interpretation. Source: Strategy 2020 for 
Silesian Voivodship; p. 160 

Po przeanalizowaniu zawartych w dokumentach treści sześciu elementów składowych 
strategii4 - diagnoza, prognoza, cele, wskaźniki, kierunki interwencji, systemy realizacji - 
można śmiało sformułować tezę, że komunikacja graficzna stosowana jest przede 
wszystkim na etapie diagnozy sytuacji (95% diagramów mapowych i 100% wykresów). 
Wszystkie samorządy wojewódzkie, które użyły przekazu graficznego zastosowały tę 

                                                 
3 Badania Jakość przestrzeni w planowaniu rozwoju: analizy strategii 16 województw, 91 powiatów i 150 gmin. 
4 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Rozdz. 2 Art. 13 
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formę komunikacji dla zobrazowania stanu istniejącego. Cztery województwa (45% ilu-
strujących dokumenty strategii) zdecydowało się na pokazanie celów i kierunków rozwoju 
w formie diagramów mapowych. W przypadku województwa pomorskiego ów diagram był 
cytatem z Planu Zagospodarowania Województwa, w trzech pozostałych były to orygi-
nalne opracowania autorskie. W jednym przypadku mapy użyto dla umiejscowienia klu-
czowych inwestycji szczebla wojewódzkiego. Materiał ilustracyjny stosowany jest jako 
instrument diagnostyczny, w dużo mniejszym stopniu jako narzędzie wspomagające za-
rządzanie.  

3. TECHNIKA ZAPISU INFORMACJI STRATEGICZNYCH 

Przy ilustrowaniu strategii stosowane są różne techniki opisu relacji funkcjonalno - prze-
strzennych. Każda z technik może być zastosowana do opisu dowolnego elementu planu 
rozwoju: diagnozy stanu istniejącego, prognozy, celów, kierunków rozwoju czy progra-
mowania inwestycji. Techniki te: statyczna, dynamiczna i kompozycyjna, różnią się w sfe-
rze strategicznej oraz graficznej. 

Tab. 1. Porównanie metod zapisu graficznego w planowaniu rozwoju. Źródło: A. Zimnicka 
Table 1. The comparison of methods of graphic expression in planning. Source: A. Zimnicka 

 statyczny / static dynamiczny / dynamic kompozycyj ny / 
compositional 

Elementy strategii – rola przekazu graficznego / Components of a strategy – role of graphic expression 

Opis stanu istniej ącego / 
Inventory 

Przedstawienie parame-
trów przestrzennych /  
expression of physical 

parameters 

Opis procesów / 
description of processes 

Opis hierarchii / 
presenting hierarchy  

Identyfikacja problemów 
i opcji / Issues & options 

Umiejscowienie / location Porównanie / comparison Kategoryzacja / 
categorisation 

Cele strategiczne / 
strategic objectives 

Opis stanu docelowego /  
description of an end state 

Określenie koniecznych 
interwencji / identification 
of required interventions 

Opis relacji 
przestrzennych i 
funkcjonalnych / 

description of spatial and 
functional relationships 

Wskaźniki / indicators Opis stanu docelowego /  
description of an end state 

wartości docelowe 
procesów / processes 
expressed as value is 

space 

Parametry przestrzenne / 
spatial parameters 

Kierunki interwencji / 
directions for 
development 

Opis stanu docelowego /  
description of an end state 

Lokalizacja i opis 
planowanych interwencji / 
location and description  
of planned interventions 

Hierarchia i priorytety dla 
planowanych interwencji / 
hierarchy and priorities for 

interventions 

Systemy realizacji, pro-
gramowanie / Implemen-
tation, programming 

Komunikacja założeń / 
statement 

lokalizacja interwencji / 
interventions 

Relacje przestrzenne i 
funkcjonalne / spatial and 
functional relationships 

Struktura graficzna – formy przekazu graficznego / graphic structure – forms of graphic expression 

Rodzaje  stosowanych 
ilustracji 

Fotografia, rysunek, ma-
pa, diagram mapowy, 

wykres 

Diagram mapowy Diagram mapowy 

Poziom abstrakcyjno ści Szczegółowa lokalizacja / 
Site specific 

Uproszczenia / 
schematised 

diagram / schematic 

Złożoność  kategorie / categories procesy i interwencje / 
processes and 
interventions 

elementy / elements 

Konwencja grafiki Opisowa / descriptive Ekspresyjna / expressive Symboliczna / symbolic 
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Każda z przedstawionych technik zapisu graficznego wspomaga procesy decyzyjne 
w planowaniu rozwoju. Poprzez umiejscowienie w przestrzeni nie tylko elementów zago-
spodarowania ale i zjawisk społeczno-ekonomicznych łatwiej jest holistycznie diagnozo-
wać, obierać priorytety, przedstawiać kierunki rozwoju, koncentrować i koordynować dzia-
łania inwestycyjne. 

4. PRZEKAZ GRAFICZNY INFORMACJI W STRATEGIACH WOJEW ÓDZKICH 

Analizie poddano wszystkie obowiązujące obecnie w Polsce strategie województw. 90% 
diagramów mapowych w nich zamieszczonych zapisane zostało metodą statyczną. 
Umiejscowienie obiektów i problemów w przestrzeni oraz filtrowanie informacji to funda-
menty na podstawie których mogą być podejmowane decyzje. 

Statyczny zapis informacji jest najbardziej popularny, co nie znaczy, że powszechnie 
stosowany w strategiach rozwoju. Nawiązuje on w największym stopniu do klasycznego 
planowania przestrzennego i ilustracji przeznaczenia terenów. Daje on do dyspozycji 
strategów możliwość obiektywizacji analiz oraz klarownego i deklaratywnego przedsta-
wienia celów i kierunków rozwoju. Jest to jednocześnie największy polityczny atut jak 
i ryzyko tej formy zapisu. 

Poniższy przykład z województwa mazowieckiego (Ryc. 4) pokazuje zastosowanie zapisu 
statycznego dla potrzeb diagnozowania stanu istniejącego przez pryzmat analizy ilościo-
wej sieci transportowej w regionie. Pierwsze wnioski na podstawie zapisu graficznego, to: 
słaby rozwój i nieciągłość sieci dróg ekspresowych, zrównoważona struktura dróg krajo-
wych, izolacja Płocka w sieci kolejowej. Wnioski te wyprowadzone zostały na podstawie 
wyizolowanej warstwy tematycznej i stanowią obiektywne podstawy do formułowania 
celów, ale jednocześnie są dopiero wstępem do dyskusji na temat priorytetów i formuło-
wania programów. 

 

  
Ryc. 4. Statyczny przekaz informacji. Mapa przedstawiająca układ komunikacyjny w roku 2004.  Źródło: Strate-
gia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020, aktualizacja z roku 2006, str. 140 

Fig. 4. Static form of graphic expression. The map showing the existing transportation system in 2004.Source: 
Development Strategy 2020 for Mazowiecki Voivodship, update from year 2006; p. 140 

Przykład z województwa małopolskiego (Ryc. 5) pokazuje możliwość zastosowania zapi-
su statycznego jako narzędzia dla określenia priorytetów i kierunków działania. Na za-
mieszczonej mapie pokazano nie tylko zidentyfikowane potrzeby inwestycji infrastruktu-
ralnych, ale i zlokalizowano potrzeby w obszarach społecznym, ekonomicznym, a także 
legislacyjnym. Pierwsze wnioski, to: konieczność kompleksowego wsparcia rozwoju go-
spodarczego w zachodniej części województwa, inwestycje infrastrukturalne związane 
z dostępem do terenów na południu województwa, oraz usprawnienie tranzytu drogowe-
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go w największych ośrodkach miejskich. Zróżnicowanie potrzeb powinno przekładać się 
na zróżnicowanie programów operacyjnych w strategii. 

W sferze graficznej diagramy przygotowywane przy użyciu metody statycznej operują 
szeroką gamą oznaczeń – od plamy i linii po symbole. Elementy umieszczane są z pre-
cyzją geograficzną. W warstwie kolorystycznej widać przywiązanie, choć nie pryncypial-
ne, do klasycznego, zaczerpniętego z planowania przestrzennego, przypisania kolorów 
wybranym funkcjom5. 

 

  
Ryc. 5. Statyczny zapis informacji. Mapa przedstawiająca wynik konsultacji strategii województwa z powiatami. 
Źródło: Strategia rozwoju województwa małopolskiego 2007-2013, str. 21 

Fig. 5. Static form of graphic expression. The map showing the results of consultations with borough authorities. 
Source: Development Strategy 2007-2013 for Małopolskie Voivodship; p. 21 

Szersze możliwości w zakresie wsparcie procesów wyboru priorytetów, celów strategicz-
nych oraz programowania daje metoda zapisu dynamicznego. Polega na pokazaniu za-
równo aspektu lokalizacji jak i parametry operacyjne. Charakteryzuje go częsta umow-
ność odwzorowania wielkości geograficznych oraz użycie symboli graficznych powiąza-
nych z parametrami funkcjonalnymi. Metoda ta daje szerokie możliwości porównawcze 
a przez to pozwala na kształtowanie polityki poprzez ukazanie kontekstu danych oraz 
procesów. Główne ryzyko związane jest z doborem skali i kontekstu porównawczego. 

 

  
Ryc. 6. Dynamiczny zapis informacji. Mapa przedstawiająca analizę dostępności województwa warmińsko-
mazurskiego w kontekście europejskim. Źródło: Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 
2020, Olsztyn 2005; str. 15 
Fig. 6. Dynamic form of graphic expression. The map showing accessibility of the voivodship in the European 
context. Source: Development Strategy 2020 for Warmińsko-Mazurskie Voivodship, Olsztyn 2005; p.15 

                                                 
5 Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 164 poz. 1587, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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Zamieszczona w strategii województwa mazursko-warmińskiego mapa dostępności 
transportowej (Ryc. 6) daje podstawę do postawienia rozwoju infrastruktury transportowej 
na najwyższym miejscu w hierarchii priorytetów. Kontekst europejski daje mocną podsta-
wę do podjęcia działań, a także wskazuje na źródła finansowania. W przypadku mapy 
dostępności parametry geograficzne zostały przedstawione z dokładnością odpowiednią 
do skali, jednak sama informacja nie dotyczy wielkości fizycznych a funkcjonowania ob-
szaru. Do pełnego zrozumienia mapy potrzeba szczegółowej analizy parametrów. Ilustra-
cja funkcjonuje jako streszczenie wniosków wynikających z tej analizy. 

Dynamiczny zapis graficzny informacji i zamierzeń strategicznych na poziomie strategii 
wojewódzkich jest najpopularniejszy przy opisie stanu istniejącego, jako instrument 
umożliwiający ocenę problemów. Dzięki tej metodzie możliwe jest nie tylko przypisanie 
lokalizacji danych, ale i porównanie ich w szerszym kontekście przestrzennym. Kierunki 
rozwoju opisane są za pomocą planowanych działań, wyznaczania terenów interwencji 
o wspólnym charakterze, jak widać na poniższym przykładzie ze województwa mazo-
wieckiego (Ryc. 7). 

 

  
Ryc. 7. Dynamiczny zapis informacji. Mapa przedstawiająca kierunki rozwoju województwa mazowieckiego. 
Źródło: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020, Warszawa 2006; str. 147 

Fig. 7. Dynamic form of graphic expression. The map showing directions of development. Source: Development 
Strategy 2020 for Mazowieckie Voivodship; p. 147 

W sferze graficznej diagramy przygotowywane przy użyciu metody dynamicznej operują 
głównie plamą oraz symbolami związanymi z procesem i obszarem. Elementy umiesz-
czane są w przybliżonym kontekście przestrzennym. Kolory przypisane są do cech ope-
racyjnych i ich dobór jest podyktowany przez walory komunikacyjne, w oderwaniu od 
praktyki planowania przestrzennego. 

Podobny język graficzny stosowany jest w przypadku metody kompozycyjnej. Jest ona 
nakierowana na pokazanie hierarchii działań i przestrzeni. Dlatego najlepiej sprawdza się 
na etapie diagnozy i określania kierunków rozwoju. W sposób ekspresyjny pokazuje re-
alizację priorytetów strategii przez co testuje czy programy operacyjne są z nimi zgodne. 
Zapis kompozycji przestrzennej jest przekazem o charakterze abstrakcyjnym i dzięki 
temu takie mapy są dobrym materiałem do dyskusji w trakcie konsultacji. W sposób su-
gestywny ilustrują wybrane elementy planu przy jednoczesnym pozostawieniu pola do 
interpretacji i negocjacji.  Główne ryzyko stosowania tej metody związane jest z percepcją 
przestrzenną priorytetów i hierarchii. 

Poniższy przykład strategii województwa lubuskiego (Ryc. 8) pokazuje zastosowanie 
metody kompozycyjnej do ilustrowania kierunków rozwoju. Planuje się koncentrację roz-
woju wzdłuż granic województwa, głównymi czynnikami wzrostu są – korytarz transpor-
towy północ-południe, dwa główne i równorzędne ośrodki miejskie wzmacniają liniowy 
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charakter rozwoju regionalnego. Centralne obszary województwa pozostają poza zasię-
giem intensywnych działań rozwojowych. Może to być odczytane jako marginalizacja tych 
terenów albo ochrona ich zasobów przestrzennych. Diagram zamieszczony w strategii 
tego nie wyjaśnia. 

 

  
Ryc. 8. Kompozycyjny zapis informacji. Mapa kierunków rozwoju województwa lubuskiego. Źródło: Strategia 
rozwoju województwa lubuskiego do 2020, Zielona Góra 2005; str. 117 

Fig. 8. Graphic expression of a spatial composition. The map showing directions of development. Source: Deve-
lopment Strategy 2020 for Lubuskie Voivodship; p. 117 

W strategii województwa mazowieckiego (Ryc. 9) metoda kompozycyjna została użyta 
dla określenia lokalizacji kluczowych inwestycji transportowych. Diagram mapowy ilustru-
je strukturę, hierarchię i wzajemne relacje funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych 
elementów sieci transportowej na tle sieci osadniczej. Takie przedstawienie uwypukla 
naturę związków i współzależności między proponowanymi elementami infrastruktury 
i sieci miast, komunikuje obrane priorytety. 

  
Ryc. 9. Dynamiczny zapis informacji. Mapa przedstawiająca kierunki rozwoju sieci transportowej województwa 
mazowieckiego. Źródło: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020, Warszawa 2006; str. 142 
Fig. 9. Dynamic form of graphic expression. The map showing directions for transport development. Source: 
Development Strategy 2020 for Mazowieckie Voivodship; p. 142 

W sferze graficznej diagramy przygotowywane przy użyciu metody kompozycyjnej operu-
ją głównie symbolami wyrażającymi hierarchię i priorytety. Elementy umieszczane są 
w umownym kontekście przestrzennym. Użycie symboli jest kreatywne a stosowanie ikon 
– oszczędne. Dobór koloru jest swobodny i związany z przekazem, nie jest skodyfikowa-
ny. 
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4. WALORY PRZEKAZU GRAFICZNEGO INFORMACJI W PLANACH  ROZWOJU 

Umieszczanie załączników graficznych ani sporządzanie map w opracowaniach strate-
gicznych jest dobrowolne. Ilustracje takie jak rysunki czy fotografie w strategiach woje-
wódzkich służą głównie upiększeniu dokumentów, czynią je atrakcyjniejszymi wizualnie. 
Wykresy do głównie instrument ułatwiający wyciąganie wniosków z danych statystycz-
nych. Ponieważ pozostają bez związku z przestrzenią, nie uwzględniają zró1)żnicowania 
wewnętrznego województw a przez to ich wartość dla planowania rozwoju jest ograni-
czona. Diagramy mapowe w strategiach nie mają znaczenia prawnego, ale służą lepszej 
komunikacji z odbiorcami. Sprzyja to transparentności planowania oraz efektywnemu 
programowaniu rozwoju. 

Dzięki zapisowi graficznemu łatwiej jest testować zgodność planów z zasadami polityki 
regionalnej: programowania, partnerstwa, kompatybilności i spójności. Uwzględnianie 
i obrazowanie aspektów przestrzennych kierunków działania nie jest w Polsce normą. 
Najczęściej zadanie to jest cedowane na statutowe dokumenty z zakresu planowania 
przestrzennego takie jak Plany Zagospodarowania Województwa czy Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na poziomie gminy. Umowność 
przekazu graficznego w strategiach pozwala na wyrwanie się ze stereotypów narzuca-
nych przez kolejne aktualizacje planów zagospodarowania oraz na efektywniejsze kształ-
towanie wielowymiarowego ładu przestrzennego. 

Różnorodność metod zapisu graficznego pozwala dostosować przekaz informacji do 
potrzeb budowania i komunikowania strategii rozwoju. Każda metoda wiąże się z okre-
ślonym ryzykiem politycznym, ale też różnorodność narzędzi pozwala świadomym profe-
sjonalistom na jego minimalizowanie. Główne zalety mapowania strategii związane są 
z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i należą do nich: wielodyscyplinarność ana-
liz, szybka diagnostyka, testowanie opcji, ułatwienie dialogu i partnerstwa, szybka weryfi-
kacja programów operacyjnych. Niewątpliwie ilustracje podnoszą walory komunikacyjne 
dokumentów strategii i ułatwiają procesy konsultacyjne. Można się spodziewać, że kolej-
ne ich edycje będą w szerszym zakresie korzystały z zalet przekazu graficznego ilustracji. 

Dla poprawy efektywności wykorzystania narzędzi graficznych w planowaniu rozwoju 
konieczne jest lepsze rozpoznanie wpływu jaki mają na procesy decyzyjne oraz ryzyka 
z tym związane. Ważnym czynnikiem jest wielodyscyplinarność przekazu graficznego 
w planowaniu poza statutowym. Dialog między grupami planistów społeczno-
ekonomicznych, planistów przestrzennych i urbanistów oraz polityków jest konieczny dla 
prawidłowego zdiagnozowania i usystematyzowania przekazu graficznego informacji 
w planowaniu. Zmiany w teorii i pojmowaniu planowania rozwoju zachodzące w Europie 
powinny rozciągać się również na zastosowanie komunikacji wizualnej w planach (Dűhr, 
2007). Podobnie procesy integracyjne w planowaniu rozwoju w Polsce powinny uwzględ-
niać rozszerzenie narządzi planistycznych o przekaz graficzny.  

GRAPHIC COMMUNICATION IN VOIVODSHIP  
DEVELOPMENT STRATEGIES 

1. GRAPHICS IN VOIVODSHIP DEVELOPMENT STRATEGIES 

EU regional policies introduced an obligatory partnership component to development 
planning in Poland. Out of three tiers of local government, two of a broader territorial 
characteristics: voivodships and powiats, require to be consulted by various authorities, 
institutions and non-governmental bodies, including charitable organisations. At the local 
level (gmina) there is a requirement of community involvement in planning. The need for 
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cooperation with participants of a different background and knowledge combined with 
complexity of planning issues, implies clarity of thesis and concise information. Graphics - 
charts, map based diagrams and maps, drawings and photos - seem to be the method 
well suited for that purpose. Cartographic communication can be used as an instrument 
of power (Forester, 1989) due to its three main roles: supporting decision making 
processes, filtering data layers and influencing people’s perception. Potentially graphics 
should be a technique widely used not only by planners, but also by politicians and 
authorities. The objective of this article is to present three methods of graphic expression 
and their application in planning, based on the examples of voivodship strategies in 
Poland. 

Analysis of all strategies for voivodships in Poland prove that these documents become 
more sizeable over time (see Fig.1) and contain more graphics. In terms of form, on 
average there are twice as much charts as map based diagrams and maps in illustrated 
strategies (25 and 12 respectively).  Very few voivodship authorities decided to use 
photographs, none – drawings. In general, photos and drawings are considered as a 
marketing tool, not instruments in territorial planning and management. Relations 
between the size of documents and number of illustrations, demonstrate that graphics 
have been supporting the text, not providing a concise form of information. 

Considering six components of the strategy (OJ 227): diagnosis, prognosis, objectives, 
directions for interventions, systems for implementation, voivodship strategies mainly use 
illustrations for the diagnostics (95%). Much less often graphics is used to articulate 
directions for development or programmes. Communication advantages of graphic 
expression are neglected and the main focus remains on analytical support.  

2. METHODS OF GRAPHIC EXPRESSION 

There were three different techniques applied when illustrating voivodship strategies: 
static, dynamic and compositional (Tab. 1). They differ in terms of their role in planning 
and visual language, but all of them can be equally used for all components of a strategy. 

The most popular method in the existing set of voivodship strategies is a static one. It is 
based on an accurate geographic positioning and description of physical parameters of 
the plan. The visual language of static diagrams consists of hatch, lines and realistic 
icons. The colour coding of spatial planning (OJ 164) is used very often. Main risks 
related to the application of this method refer to its descriptiveness and accuracy, which 
may be misread as a statutory requirement or a political declaration. 

Examples from mazowieckie (Fig. 4) and malopolskie (Fig. 5) voivodships explain 
practical aspects of static method application. First example proves that through 
illustration an identification of key issues is simpler and quicker. Second example which 
shows spatial distribution of issues identified by powiat authorities supports setting 
priorities for various sub-regions. 

A dynamic method appears in voivodship strategies mainly in diagnostic sections. It 
relates to processes and operational indicators of areas. Geographic accuracy is used at 
the background, but it is not a priority. The visual language is schematised, selection of 
graphic elements driven by categorised consistency and grading. Colour coding used 
innovatively, however spatial planning colour coding often used to show descriptive 
elements in the background. The main risk is related to contextual references, which may 
be misguiding and used for manipulation. 

Examples from warminsko-mazurskie (Fig. 6) and mazowieckie (Fig. 7) demonstrate the 
application of dynamic method for diagnostic and planning purposes. First example sets 
the European context for transport accessibility in the voivodship. The message was 
simplified through the map and informs setting priority for further development. The 
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second drawing indicates principles for regional development differentiating the programs 
for various elements (major cities) and parts (sub-regions) of the voivodship. 

A compositional method has been applied in existing voivodship strategies as a 
technique to describe directions of travel. It is based on an abstract expression of 
elements and space. Therefore, in terms of geographic positioning, boundaries are 
blurred and symbols are used. The visual language is symbolic and relates to the 
hierarchy and relationships between them. This method allows for the most innovative 
and inventive graphic approach. The main risk is related with the selectiveness of the 
content which may become controversial. 

To present compositional method examples from lubuskie (Fig. 8) and Mazowieckie (Fig. 
9) were used. First one shows directions for development by defining key structural 
elements and setting hierarchy between them. Second example explains principles for 
programming development of transport infrastructure in the region. 

Testing the three recognised methods of graphic illustrations in development planning 
proved that they are applicable to various components of strategies and support decision 
making processes. 

3. APPLICATION OF GRAPHICS IN NON-STATUTORY DEVELOP MENT PLANNING 

Non statutory planning is guided by regional policies, which do not pose a legal 
requirement of applying visual communication in documents. An application of graphic 
elements is voluntary and based on individual decisions of plan makers. Nevertheless, 
voivodship authorities in Poland more often support illustrating their strategies. Graphics 
is used as a support in diagnostics, decision making and communication; charts and 
cartographic expression are the most commonly used. Benefits of employing cartography 
to development strategies originate from an idea of integrating all components and layers 
of planning. These benefits include: multidisciplinary analysis, brief diagnostics, testing 
options, enabling dialogue between partners, quick verification of programmes. 

It is essential to explore more the impact of graphic expression on decision making 
processes and associated risks in order to improve effectiveness of its application in 
development planning. In order to diagnose accurately the impact of graphic expression 
on decision making processes in multidisciplinary and integrated development planning, 
there is a need for dialogue between planners, spatial planners and policy makers. The 
change in planning theory and practice in Europe needs to be expanded to include the 
visual communication media in planning (Dűhr, 2007). Similarly, integration processes in 
planning in Poland should incorporate a wider application of graphics. 

BIBLIOGRAFIA 

[1] Dűhr S., The Visual Language of Spatial Planning, Londyn 2007, Routledge 
[2] Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
[3] Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658, z późniejszymi zmianami; Ustawa z dn. 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju,  
[4] Forester J., Planning in the face of Power, Berkely, Los Angeles, Londyn 1989, University of 

California Press 
[5] Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawia-

jące przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporzą-
dzenie WE nr 1260/1999 

[6] Sadura P., Szranowicz – Kusz M.; Partnerstwo społeczne w Regionalnych Programach Ope-
racyjnych; Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2011 

[7] Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020, Wrocław 2005 
[8] Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2020, Toruń 2007 



176 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

[9] Strategia rozwoju województwa Lubelskiego 2020, Lublin 2006 
[10] Strategia rozwoju województwa lubuskiego do 2020, Zielona Góra 2005 
[11] Strategia rozwoju województwa łódzkiego, Łódź 2000 
[12] Strategia rozwoju województwa małopolskiego do 2013, Kraków 2007 
[13] Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020, Warszawa 2006 
[14] Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2015, Opole 2000 
[15] Strategia rozwoju województwa podkarpackiego do 20205, Rzeszów 2007 
[16] Strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2010, Białystok 2003 
[17] Strategia rozwoju województwa pomorskiego do 2020, Gdańsk 2005 
[18] Strategia rozwoju województwa śląskiego do roku 2020 
[19] Strategia rozwoju województwa świętkorzyskiego do 2020, Kielce 2006 
[20] Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2020, Olsztyn 2005 
[21] Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020, Poznań 2020 
[22] Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, projekt z roku 2010 
[23] WWW.strategie.zut.edu.pl  

O AUTORZE 

Adiunkt w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania w Zachodnio-
pomorskim Uniwersytecie Technicznym. Naukowiec, urbanista, menadżer zajmująca się 
miastami i przestrzenią od poziomu teorii, przez planowanie po zarządzanie. 

AUTHOR’S NOTE 

Assistant profesor in The Division for Urban Design, Regional Planning and Management 
of West Pomerian University of Technology. Scientist, spatial planner and placemaker 
dealing with space from theory and planning to management. 

 



 

 

 A RCH I T EK T URA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

HAUBARG – FRYZYJSKI DOM W KSZTAŁCIE PIRAMIDY 
HAUBARG – FRISIAN HOUSE IN SHAPE OF A PYRAMID 

Piotr Arlet 
dr inż. arch. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
Wydział Budownictwa i Architektury 
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE 

Fryzja to europejska kraina historyczna, leżąca wzdłuż wybrzeży Morza Północnego w 
granicach Holandii, Niemiec i Danii. We fryzyjskiej architekturze regionalnej wyodrębniają 
się trzy typy budynków chłopskich. W pierwszej kolejności należy wymienić domy z 
Uthlandii i domy typu Gulfhaus. Niewątpliwie najbardziej interesujące są domy typu Hau-
barg, wznoszone w przeszłości na półwyspie Eiderstedt. Zachowane tu obiekty są praw-
dopodobnie największymi chatami na świecie. 

Słowa kluczowe: architektura regionalna, kultura ludowa, Fryzja Płn., półwysep Eiderstedt 

ABSTRAKT 

Friesland is an European historical land, lying along the North Sea coast on the territory 
of Netherlands, Germany and Denmark. The Friesian vernacular architecture distinguish 
three types of peasant’s buildings. Firstly is to replace houses from Uthland and houses 
of type Gulfhaus. Undoubtedly the most interesting are the houses of the type Haubarg, 
erected in the past on the Eiderstedt peninsula. These preserved objects are probably the 
largest huts all around the world. 

Key words: vernacular architecture, folk culture, North Friesland, Eiderstedt Peninsula 



180 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

1. FRYZJA JAKO REGION EUROPEJSKI 

Poło żenie geograficzne i środowisko 

Fryzja to kraina historyczna w Europie Zachodniej. Pod względem geograficznym jest 
ona pasem lądu rozciągającym się wzdłuż południowo-wschodnich wybrzeży Morza Pół-
nocnego. Osią tak zarysowanego obszaru jest delta Łaby i Zatoka Helgolandzka. Stąd 
fryzyjskie wybrzeże biegnie w kierunku północnym, w kraju związkowym Szlezwik-
Holsztyn, wzdłuż nasady płw. Jutlandzkiego, aż do współczesnej granicy niemiecko-
duńskiej. Ta część nosi nazwę Fryzji Północnej i tu znajduje się półwysep Eiderstedt 
(ryc. 1). 

Na zachód od ujścia Łaby, wzdłuż wybrzeża, rozciąga się tzw. Fryzja Wschodnia. W ca-
łości należy ona do kraju związkowego Dolna Saksonia. Fryzja Zachodnia z kolei, lokuje 
się jeszcze dalej na zachód, już w obrębie granic holenderskich, sięgając dawnej zatoki 
Zuiderzee, obecnie zamkniętej groblą i zamienionej w słodkowodne jezioro IJsselmeer. 
Wybrzeże fryzyjskie, typem fizjograficznym bardzo różni się od znanych nam brzegów 
Bałtyku. Od otwartego morza osłania je łańcuch piaszczystych Wysp Fryzyjskich. Między 
wyspami a stałym lądem rozciągają się tzw. watty, czyli nadmorskie, płaskie tereny zale-
wowe, które woda dwa razy dziennie odsłania, to znów zalewa. Tam, gdzie dno jest ska-
liste można je przemierzać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa1. Jednak w większości 
przypadków watty są zamulone głębokimi i grząskimi osadami morskimi. Takie muliste 
watty zarastając, stopniowo przeradzają się w płaskie, podmokłe, nadmorskie łęgi, zwane 
Marsch. Są one bardzo atrakcyjne rolniczo, wykorzystuje się je jako pastwiska, a po wy-
konaniu odpowiedniej melioracji mogą być zajęte pod uprawy orne. W płaskim krajobra-
zie wyróżniają się wyższe, suche i piaszczyste wyżyny, zwane Geest. 

Fale Morza Północnego, w płytkim i bardzo szerokim szelfie przybrzeżnym, potrafią przy-
bierać naprawdę imponujące rozmiary. Często podczas sztormów przełamują one za-
bezpieczenia i woda morska wdziera się głęboko w nadmorskie równiny typu Marsch. 
Okresowe powodzie i podtopienia należą do istotnych okoliczności, trwale towarzyszą-
cych życiu na obszarze Fryzji. Ich konsekwencją jest grupowanie się osadnictwa na 
piaszczystych grzbietach Geest, a w przypadku ich braku nawet na sztucznie wykona-
nych nasypach. 

Tożsamo ść fryzyjska 

Niebezpieczeństwo powodzi, od najdawniejszych czasów, zmuszało fryzyjską społecz-
ność do zorganizowania się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy oraz do wznosze-
nia i utrzymania licznych urządzeń hydrotechnicznych, takich jak: wały, nasypy, groble, 
kanały odwadniające, przepusty, jazy itd. Wszystkie te elementy trwałego zainwestowa-
nia terenu, uczyniły z Fryzji obszar intensywnego rolnictwa. Wrosły one w płaski i bezle-
śny krajobraz regionu, nadając mu bardzo charakterystyczny wyraz. 

Fundamentem etnicznej odrębności Fryzji, poza wspomnianą organizacją społeczną, jest 
wspólny język, nieco podobny do holenderskiego i dolnoniemieckiego. Ze wszystkich 
europejskich języków kontynentalnych, fryzyjski jest najbardziej zbliżony do angielskiego. 
Niegdyś powszechny w całym regionie, dziś pomimo statusu języka regionalnego w UE, 
ograniczony do trzech izolowanych enklaw, a w dodatku zróżnicowany na kilka dialektów. 
Obraz etnografii regionu uzupełnia kultura duchowa. Fryzowie w większości należeli I na-
leżą do kościoła protestanckiego w obrządku luterańskim, z czym wiąże się określony 
system wartości i obyczajowość. Mają własne, oryginalne stroje ludowe, a nawet swoiste, 
oryginalne dyscypliny sportowe, jak na przykład przeskakiwanie kanałów za pomocą 
tyczki. Jeszcze dziś w całej Europie są popularne kare konie fryzyjskie. 

                                                 
1 Na omawianym obszarze różnica poziomów lustra wody pomiędzy przypływem a odpływem waha się w grani-
cach od 2,0 do 3,0 m wysokości. 
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Rzut oka na histori ę regionu 

Fryzowie są starym szczepem germańskim, starożytni pisarze wzmiankowali o nich już 
w II wieku p.n.e. Wraz z sąsiadującymi ludami germańskimi w V stuleciu n.e. wzięli udział 
w podboju i kolonizacji romańsko-celtyckiej Brytanii. W 680 roku Fryzja uzyskała status 
samodzielnego hrabstwa. W VIII i IX wieku, zanim europejskie morza opanowali wikingo-
wie2, Fryzowie z powodzeniem uprawiali handel morski na wschodzie [2]. Ich statki osią-
gały wody Bałtyku poprzez przewłokę3 między rzeką Treene a Schleją, w miejscu gdzie 
nieco później powstał duński gród i port Hedeby/Heithabu. Świadectwa archeologiczne 
dowodzą, że dopływali nawet do szwedzkiej Birki, a jest bardzo prawdopodobne, że że-
glowali jeszcze dalej na wschód. 

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja Fryzji, półwyspu Eiderstedt 
oraz zasięg języka fryzyjskiego. Źródło: 
Wikimedia, oprac. autora 
Fig. 1.: Location Friesland, Eiderstedt peninsula 
and the extent of the Frisian language. Source: 
Wikimedia, by author 

 

Pod koniec pierwszego tysiąclecia Fryzowie opierali się politycznej ekspansji Franków. 
W końcu pokonani na lądzie, musieli uznać ich supremację. W 880 roku Hrabstwo Fryzji 
zostało włączone do państwa wschodnio-frankońskiego. W okresie rozdrobnienia poli-
tycznego Rzeszy Niemieckiej Fryzja Zachodnia przyłączyła się do Niderlandów i odtąd 
dzieliła losy Zjednoczonych Prowincji, aż do czasów nam współczesnych. Fryzja 
Wschodnia zachowała pewną niezależność do 1744 roku; później należała kolejno do 
Prus, Holandii, Cesarstwa Napoleońskiego, Hanoweru, w końcu znów do Prus i zjedno-
czonych przez Bismarcka Niemiec. Fryzja Północna wraz z Księstwami Szlezwik i Holsz-
tyn, stała się przedmiotem politycznej rywalizacji między Królestwem Danii a Prusami 
(później – Cesarstwem Niemieckim). 

2. TRADYCYJNA, CHŁOPSKA ARCHITEKTURA FRYZJI 

Cechy charakterystyczne architektury regionalnej 

Choć na tradycyjną, chłopską architekturę Fryzji składały się trzy odmienne, lokalne for-
my, wszystkie one posiadały szereg cech wspólnych. Podobieństwa leżą w zakresie 
funkcji, konstrukcji, stosowanych materiałów a co z tego wynika również wyglądu ze-
wnętrznego, w tym kolorystyki. I tak dla całego regionu charakterystyczna była komasacja 
wszystkich funkcji dużego chłopskiego gospodarstwa w obrębie jednego budynku 
o znacznych nieraz rozmiarach. 

                                                 
2 Za początek epoki wikingów i ich panowania na morzach Europy, przyjmuje się umownie napad i rabunek 
klasztoru na angielskiej wyspie Lindisfarne w 793 r. n.e. 
3 Przewłoka to specjalnie przygotowane miejsce, gdzie przeciąga się łodzie i mniejsze statki między dwoma 
żeglownymi akwenami po ziemi, na przykład na rolkach, bez budowy kanału. 
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Ściany, które widzimy jako zewnętrzne mury obwodowe, w chatach fryzyjskich nie pełnią 
funkcji nośnej. Są to wyłącznie ściany osłonowe, zabezpieczające wnętrze przed warun-
kami atmosferycznymi i naporem wody w czasie powodzi. Domy fryzyjskie, z pozoru mu-
rowane, mają wewnętrzną, bardzo solidną konstrukcję drewnianą, zdolną przetrwać ude-
rzenie fali powodziowej nawet wtedy, gdy wzbierająca woda powywracała ściany ze-
wnętrzne. Zgromadzone na poddaszu zapasy mogły przetrwać kataklizm, a ludzie szuka-
jący tu schronienia, doczekać pomocy. 

W wyglądzie zewnętrznym typowe dla Fryzji jest zestawienie dwóch podstawowych mate-
riałów i barw: srebrzystoszarej strzechy trzcinowej na dachu i czerwonej, wypalanej cegły. 
Czasami ściany bielono wapienną obrzutką, lecz decydował tu raczej indywidualny gust 
właściciela. Od czasu gdy rozpowszechniły się farby olejne, zwyczajem stało się staranne 
malowanie stolarki okiennej, często i chętnie w kilku czystych i zdecydowanych kolorach. 

Wszystkie trzy typy domów fryzyjskich mają wspólną genezę. Wykształciły się one pod 
koniec średniowiecza i w okresie renesansu, od połowy XV wieku do początków XVII 
wieku, a wywodzą się, podobnie zresztą jak dolnoniemieckie domy halowe, z długich 
domów, szeroko rozpowszechnionych na obszarze średniowiecznej Europy. 

Domy fryzyjskie z Uthlandii 

Uthlandia to fragment wybrzeża z przynależącymi do niego wyspami, leżący na północ 
od płw. Eiderstadt, w kierunku współczesnej granicy duńsko-niemieckiej. Tutejsze domy 
fryzyjskie są zbliżone do występujących po sąsiedzku, domów szlezwickich typu Ge-
esthardenhaus (ryc. 2). Jedne i drugie to wydłużone obiekty przykryte dachami naczół-
kowymi. Poprzeczna, dość wąska sień dzieli je na część mieszkalną i inwentarską. Tu 
zawsze znajduje się główne wejście do budynku, artykułowane przez charakterystyczną 
wystawkę z małym szczytem w formie „spiczastego” trójkąta ostrokątnego (ryc. 3). 

 

 

Ryc. 2. Porównanie typowych rzutów domów: 
fryzyjskiego z Uthlandii i szlezwickiego domu 
typu Geestherdenhaus. Źródło: Wikimedia, 
oprac. autora 
Fig. 2. Comparison of typical building plans: 
Frisian house from Uthland and house of type 
Geestherdenhaus from Schleswig. Source: 
Wikimedia, by author 

 

Ryc. 3. Facjatka nad głównym wejściem do 
budynku z miejscowości Sejerslev Południowy 
(obecnie w skansenie Sorgenfri koło Kopen-
hagi). Po lewej stronie pomieszczenia miesz-
kalne, po prawej inwentarskie. Źródło: fot. 
autora 
Fig. 3. Small attics above main entrance to 
building from Southern Sejerslav village (now 
in Open Air Museum Sorgenfri near 
Copenhagen). On the left side living quarters, 
stables on the right. Source: photo author 
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Różnica między domem szlezwickim Geesthardenhaus a fryzyjskim z Uthlandii leży wy-
łącznie w wewnętrznych podziałach części inwentarskiej. W tym ostatnim komunikacja 
przebiega podłużnie, po osi inwentarskiej części budynku, ku wrotom wjezdnym zlokali-
zowanym w ścianie szczytowej. W takim ich usytuowaniu i w takim układzie komunikacji 
wewnętrznej można dostrzec ogólną analogię do domów halowych północnych Niemiec. 

Dom wschodniofryzyjski czyli Gulfhaus 

W domu wschodniofryzyjskim typu Gulfhaus (albo Gulfhoff), przy dominacji osi podłużnej, 
część inwentarska jest wyraźnie szersza od mieszkalnej. Ma trójtraktową konstrukcję 
drewnianą z najwyższym traktem środkowym, podobnie jak to ma miejsce w domu halo-
wym. Znacznie jednak różni się od niego planem. Tu przejazd nie znajduje się w najwyż-
szym, środkowym trakcie, lecz biegnie równolegle, w jednym z traktów bocznych (ryc. 4). 

 

Ryc. 4. Rzut domu wschodniofryzyj-
skiego typu Gulfhaus z miejscowo-
ści Scharrel (obecnie w skansenie w 
Cloppenburgu). Źródło: 
nordwestreisemagazin.de, oprac. 
autora 
Fig. 4. The building plane of 
Eastfriesian house type Gulfhaus 
from Scharrel village (now in Open 
Air Museum in Cloppenburg). 
Source: nordwestreisemagazin.de, 
by author  

Ryc. 5. Ściana szczytowa od strony 
części inwentarskiej tego samego 
obiektu. Źródło: flickr.com, foto. Allie 
Culfield 
Fig. 5. The gable of barn’s part, the 
same object. Source: flickr.com, 
photo Allie Culfield  

Domy typu Haubarg z półwyspu Eiderstedt 

Półwysep Eiderstedt jest stosunkowo niewielki. Współcześnie jego szerokość wynosi ok. 
15,0 km, przy ok. 30,0 km długości. Należy jednak przypomnieć, że powstał on z trzech 
osobnych wysp: Utholm, Eiderstedt i Everschop. Miały one charakter piaszczystych wy-
niesień (dniem. Geest) poprzedzielanych zalewowymi wattami i słonymi bagnami (Mar-
schen). Jeszcze w średniowieczu mieszkańcom udało się połączyć wyspy groblami 
i wałami. Dzięki temu mogli zmeliorować i przekształcić mokradła na intensywnie użytko-
wane poldery. Pamiątką przeszłości pozostał podział administracyjny na trzy gminy i 
herb, w którego polu widnieją trzy statki. Każdy ze statków symbolizuje jedną gminę-
wyspę. 
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Ryc. 6. Budynek typu Haubarg w kształcie piramidy 
z 1653 roku (obecnie w skansenie Sorgenfri koło 
Kopenhagi). Źródło: foto. autora 
Fig. 6. The building of type Haubarg in shape of 
pyramid dating from 1653 (now in Open Air 
Museum in Sorgenfri near Copenhagen). Source: 
photo author 

Ryc. 7. Konstrukcja tego samego obiektu, przed-
stawiona na rysunku aksonometrycznym. Źródło: 
rys. Frode Kirk [5] 
Fig. 7. The construction of the same object, shown 
in axonometric drawing. Source: by Frode Kirk [5] 

 

U progu czasów nowożytnych na Eiderstędt ukształtowały się duże i wydajne gospodar-
stwa rolne o charakterze towarowym. Nadwyżki produkcyjne, przede wszystkim zboże, 
ale także na przykład konie, były transportowane do portów i dalej statkami na najwięk-
sze europejskie rynki zbytu, przede wszystkim do Niderlandów i Anglii. W takich właśnie 
gospodarstwach wznoszono budynki mieszkalno-gospodarcze typu Haubarg. Filozof 
Fridrich Paulsen oglądał taki obiekt w drugiej połowie XIX wieku i tak opisał swoje wraże-
nia: „Rolnik, u którego gościłem zaprowadził mnie do dalszej, dużej przestrzeni, wyższej i 
szerszej niż kościelna nawa, gdzie stanąłem miedzy czterema dębowymi słupami wyso-
kimi na czterdzieści stóp (12,0 m) a ustawionymi w kwadrat o boku trzydziestu stóp (9,0 
m), które dźwigały dach jego domu. Ten czworobok, powiedział, stanowi serce całego 
mojego gospodarstwa, gdzie przechowuję wszystkie moje dostatki, siano i zboże. Jest to 
jednym słowem, tak zwany Haubarg, od którego nazwę wzięło całe obejście, również 
określane jako Haubarg. Nigdy dotąd nie widziałem tak wysokiego i cudnego spichlerza. 
Ponieważ, o ile wiem, nigdzie na świecie poza półwyspem Eiderstedt, nie występują takie 
kwadratowe zabudowania czy domy typu Haubarg, chciałbym tutaj zauważyć, że takie 
osobliwe stodoły budowane w kwadracie o boku siedemdziesięciu do osiemdziesięciu 
stóp (21,0-27,0 m), są potem pokryte szerokimi połaciami ogromnie dużej trzcinowej 
strzechy (ryc. 6), które schodzą się w środku, jak w wieży, na wysokości jak sądzę, przy-
najmniej sześćdziesięciu stóp (18,0 m)4.” 

Trudno odmówić trafności spostrzeżeniom prof. Paulsena. Chata typu Haubarg wznosi 
się na rzucie kwadratu lub krępego prostokąta o wymiarach boków w granicach 20,0-30,0 
m, co daje średnią powierzchnię przyziemia około 600,0 m2 (!). Środek rzutu zajmuje 
wewnętrzny dziedziniec nazywany od czworokątnego kształtu – Vierkant lub identycznie 
jak cały dom – Haubarg. Otacza go drewniana rama stolcowa o imponującej wysokości, 
na której wspierają się krokwie konstrukcji dachu (ryc. 7). Vierkant otaczają ze wszystkich 
stron różne pomieszczenia (ryc. 8, 9). Jedna część ma charakter gospodarczy, znajdują 
                                                 
4 Źródło: www.haubarge.de, tłumaczenie autora. 
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się tu: obora (Boos), stajnia (Peerboos), paszarnia, klepisko (Lohdiele), wszystkie 
o znacznych rozmiarach. Z drugiej strony znajduje się część mieszkalna, trzeba jednak 
rozumieć, że jest to mieszkanie rozumiane szeroko. W przeszłości służyło ono wspólnie 
rodzinie gospodarza-właściciela oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w gospodar-
stwie. Służące i parobcy stanu wolnego spali w łóżkach wnękowych, przypominających 
statkowe koje, dostępnych ze wspólnej sieni. Starsi i ci z rodzinami dysponowali mniej-
szymi izbami. Najlepsze pomieszczenia, co zrozumiałe, przypadały rodzinie gospodarza. 
Jedno z tych pomieszczeń miało reprezentacyjny charakter saloniku-świetlicy i było urzą-
dzone na sposób mieszczański. Tu gospodarz prowadził buchalterię, przyjmował intere-
santów i wizyty towarzyskie. W tak dużym obiekcie była tylko jedna kuchnia, ale o znacz-
nych rozmiarach. Choć jadano oddzielnie, dla podkreślenia różnicy majątkowej, to goto-
wano wspólnie, tu też przygotowywano część paszy dla inwentarza. Gdy produkcja mle-
ka nabrała charakteru towarowego, pod najbliższą kuchni izbą wykonywano piwnicę (o ile 
woda gruntowa nie była zbyt wysoko). 

 

Ryc. 8. Obiekt nazywany roter Haubarg, 
koło miejscowości Husum, wzniesiony w 
XVII wieku. Źródło: panoramio.com 
Fig. 8. The obiect known as roter Hubarg, 
near Husum village, built in the 17th century. 
Source: panoramio.com 

 

Ryc. 9. Rzut tego samego budynku. Źródło: 
igbaupflege.de, oprac. autora 
Fig. 9. The plan of the same object. Source: 
igbaupflege.de, by author  

 

Od przeszło stu lat nie wznosi się nowych budynków typu Haubarg5, a ilość istniejących 
powoli się zmniejsza. W roku 1860. było ich jeszcze 360, obecnie mniej niż 50. Okazały 
się one trudne do adaptacji do nowych, zmechanizowanych technologii w rolnictwie. 
Ogromna strzecha, której powierzchnia nierzadko dochodzi do 1 000,0 m2 jest obecnie 
bardzo droga w utrzymaniu. Zachowane obiekty nie są już na ogół własnością rolników. 
Często ich posiadaczami są ludzie nawet nie mieszkający na półwyspie. Współcześnie te 
piękne i oryginalne obiekty pełnią funkcję wiejskich rezydencji bogatych ludzi z miasta 

                                                 
5 Z wyjątkiem epizodu z okresu narodowego socjalizmu. 
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albo służą turystom jako wiejskie pensjonaty (ryc. 8, 9). Nadal jednak pozostają ważnym 
elementem krajobrazu kulturowego i świadectwem dawnego życia fryzyjskich rolników na 
Eiderstedt. 

HAUBARG – FISIAN HOUSE IN SHAPE OF A PIRAMID 

Friesland is an European historical land, lying along the North Sea coast on the territory 
of Netherlands, Germany and Denmark. This territory is distinguished by it’s specific 
environmental conditions. Inhabitants still speak a separate language and cultivate their 
own customs. The Friesian vernacular architecture differentiate three types of peasant’s 
buildings. First of all it is necessary to mention houses from Uthland and houses of type 
Gulfhaus. Undoubtedly the most interesting are the houses of the type Haubarg, erected 
in the past on the Eiderstedt peninsula. These objects have approximately square plans. 
Inside the house of Haubarg type, in the middle of his plan is a large square room. It’s 
fully function inner courtyard. Here are gathered different corps. The courtyard is 
surrounded on all sides by other rooms for residential functions and stables. Storey 
buildings crowned with huge roofs, covered with thatch, shaped similar to a pyramid. 
These preserved objects are probably the largest huts all around the world. Area of the 
building is on average about 600 m2 and the roof comes to area 1 000 m2. So we can say 
that these objects are permanently associated with the cultural landscape of the 
Eiderstedt peninsula. However, due to size, are more pronounced in this landscape’s 
accents. 
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STRESZCZENIE 

Artykuł omawia rolę jaką pełni fizyczny model w procesie projektowania architektoniczne-
go oraz wybrane aspekty zastosowania modeli architektonicznych w procesie edukacyj-
nym. Szczególne miejsce zajmują implementacje związane z nauczaniem historii archi-
tektury. Omówiono liczne korzyści jakie generuje konstruowanie modeli obiektów histo-
rycznych – przede wszystkim lepsze zrozumienie struktury przestrzennej, idei, funkcji i 
formy budynku oraz poszukiwanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i formalnych. 
Studenci kształtują swój zmysł koordynowania różnorodnych działań – konstrukcyjnych, 
kompozycyjnych, związanych z proporcjami, estetycznych. 

Słowa kluczowe: model architektoniczny, historia architektury, edukacja architektoniczna 

ABSTRACT 

The article discusses the role of architectural model (physical) in the process of 
architectural design as well as selected aspects of architectural model application in 
students' curriculum. It refers to the application during the course of history of 
architecture, particularly. Construction of architectural models brings many benefits – 
better understanding of historical structures, of ideas, function and form of the building. 
The ultimate goal for students is to shape their perception of various contents – structure, 
composition, proportion, aesthetics – and the ability to coordinate them simultaneously. 

Key words: architectural model, history of architecture, architectural education 
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WPROWADZENIE 

Na przestrzeni wieków, modele stanowiły istotne narzędzie pracy architekta, dzięki któ-
remu było możliwe zarówno kształtowanie idei projektowej jak i planowanie realizacji 
budowlanych. Poprzez model abstrakcyjna myśl artysty i projektanta zostaje poprzez 
model skrystalizowana w fizycznym materiale. Ten fenomen był tematem rozważań Ary-
stotelesa który zestawiał w swoich rozważaniach o konieczności i celowości z jednej 
strony naturę materiałów, z drugiej świadome i celowe ludzkie działania, ideę architekta1. 
W piętnastym stuleciu Leon Battista Alberti opisał aplikacyjne zastosowanie tej teorii 
w projektowaniu architektonicznym poprzez zastosowanie modeli. Alberti pisał że archi-
tektura jest ideą ukształtowaną w umyśle architekta, zanim przybierze materialną postać. 
W tym kontekście model staje się narzędziem badania i definiowania idei projektowej 
w trójwymiarowej materialnej reprezentacji2. 

 

  
Ryc. 1. Model Katedry Sagrada Familia, Antonio 
Gaudi, Muzeum Sagrada Familia w Barcelonie, fot. K. 
Barełkowska  
Fig. 1. Model of Sagrada Familia by Antonio Gaudi. 
Museum of Sagrada Familia in Barcelona, photo. K.B. 

Ryc. 2. Pracownia modelarska Antonio Gaudiego, 
Muzeum Sagrada Familia w Barcelonie, fot. K. Bareł-
kowska 
Fig. 2. Antonio Gaudi's modelling workshop. Museum 
of Sagrada Familia in Barcelona, photo. K.B. 

MODEL ARCHITEKTONICZNY W PROCESIE PROJEKTOWYM 

Makieta będąc miniaturą posiada wiele cech wspólnych z docelowym obiektem budowla-
nym, co pozwala przeprowadzić stosunkowo wiarygodną weryfikację i waloryzację roz-
wiązań architektonicznych na etapie projektowym. Grupy związane zawodowo z architek-
turą wprawnie powinny posługiwać się dwuwymiarowymi reprezentacjami przestrzeni 
trójwymiarowej, niemniej odbiorcy spoza tego kręgu zawodowego często mają problemy 
ze złożeniem rzutów, widoków i elewacji w formy przestrzenne. Miniatury od wieków peł-
nią rolę medium informacyjnego dzięki któremu architektura na etapie projektowym staje 
się namacalnym i postrzegalnym tworem dla inwestorów i potencjalnych odbiorców. 
Współcześnie modele fizyczne – materialne są sukcesywnie wypierane przez te wirtual-
ne, tworzone komputerowo. Niewątpliwe różnice między fizycznym modelem, a modelami 
wirtualnymi tworzonymi na bazie specjalnego oprogramowania komputerowego mogą się 
nie wydawać oczywiste. Model wirtualny pozwala na pozornie większą swobodę kreacyj-
ną – projektant nie jest ograniczony własnościami materiałów, możliwe jest osiągnięcie 
szczegółowego odzwierciedlenia detalu jak, charakteru niektórych materiałów (szkło, stal, 

                                                 
1 „Wytwór nie może powstać bez składników, które by nie miały natury koniecznej, ale nie powstaje dzięki nim 
(wyjąwszy to, że stanowią przyczynę materialną); wytwór powstaje ze względu na jakiś cel. (...) Innymi słowy: 
konieczność jest w materii, celowość - w pojęciu.” Arystoteles, Fizyka, przekł. K. Leśniak, Księga II, rozdziały:  
8. O celowości w naturze,9. O konieczności w naturze; 
2 Alberti (1996: 34). 
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kamień, drewno), gdyż ich uformowanie jest skutkiem wykorzystania gotowej biblioteki 
materiałowej. Skonstruowanie modelu komputerowego pozwala również na kreowanie 
dynamicznych animacji, generowanie dynamicznych widoków i parametryczne zmiany 
kierunku i szerokości kąta widzenia wirtualnej kamery. W owej swobodzie generowania 
i manipulowania tworem cyfrowym kryje się zarówno duży atut jak i potencjalny ślepy 
zaułek. Ewentualne przekłamania wynikające z niewłaściwego kąta widzenia, specyficz-
nego kadru czy przeskalowania mogą celowo lub przypadkowo powodować błędny od-
biór i ewaluację projektu architektonicznego, mogą nie tylko oczarować klienta, ale i zmy-
lić samego autora. Wirtualny model nie pozwala poczuć namacalności bryły, możliwości 
fizycznego obcowania z realnym odwzorowaniem, w jego faktycznych proporcjach 
i kształcie3. Fizyczny, wyskalowany model architektoniczny daje możliwość oceny ogól-
nego kształtu, proporcji i formy obiektu równocześnie z odbiorem detalu, w istocie będąc 
bliżej fenomenu percepcji prawdziwego obiektu architektonicznego. Ponadto technologia 
wykonania fizycznego modelu przy wykorzystaniu materiałów o konkretnych fizycznych 
właściwościach w lepszym stopniu, niż generowanie parametrycznych figur w przestrzeni 
wirtualnej, odzwierciedla prawa statyki oddziałujące na budowlę, nawet, jeśli stosowany 
w makiecie materiał ma zupełnie inne właściwości, niż materiał docelowy – drewno, tektu-
ra, gips czy styrodur. Praca w namacalnym materiale uczy po prostu odpowiedzialności, 
za konsekwencję konstrukcji, za zużycie materiału, harmonię wszystkich komponentów.  

MODELE PRZESTRZENNE W PROCESIE EDUKACJI ARCHITEKTON ICZNEJ 

W programach edukacji architektonicznej w Polsce zastosowanie makiet jako narzędzia 
pracy i rozwoju studenta wydaje się zdecydowanie zbyt marginalne i zbyt duże jest przy-
zwolenie na zastępowanie ich odpowiednikami wirtualnymi. Tradycyjna praca na makie-
cie przynosi liczne korzyści zarówno na polu przedmiotów kierunkowych, jak  
i uzupełniających. Oczywiście najistotniejsze rolę odgrywają modele towarzyszące pro-
jektom architektonicznym, ale również w ramach takich przedmiotów jak kompozycja 
(tzw. podstawy projektowania) czy urbanistyka stanowią, o ile tylko są wprowadzone do 
programu zajęć, istotny element programów edukacyjnych, skutkujący dużymi korzy-
ściami dydaktycznymi.  

  
Ryc. 3. Przekrojowy model Erechtejonu na Akropolu, 
Paula Majcher, ćwiczenie z Historii Architektury w 
Zakładzie Architektury UTP w Bydgoszczy pod kie-
runkiem K. Barełkowskiej. 
Fig. 3. Section model of Erechteion on Acropolis, 
Paula Majcher, exercise elaborated in Dept of 
Architecture under guidance of K. Barelkowska 

Ryc. 4. Przekrojowy model świątyni egipskiej Hathor 
w Denderze, aut. Anna Czaplewska, ćwiczenie z 
Historii Architektury w Zakładzie Architektury UTP w 
Bydgoszczy pod kierunkiem K. Barełkowskiej. 

Fig. 4. Section model of Egyptian temple of Hathor in 
Dendera, Anna Czaplewska, exercise elaborated in 
Dept of Architecture under guidance of K. 
Barelkowska 

Niestety, bardzo mało popularne jest posługiwanie się modelami przy nauce przedmiotów 
inżynierskich – przede wszystkim z zakresu statyki budowli. Wykonanie prostych kon-
                                                 
3 Eliasson (2007: 19). 
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strukcji z podstawowych materiałów jest niezastąpionym narzędziem poznania zasad 
działania statyki, a w przypadku eksperymentowania z modelem, także oddziaływań dy-
namicznych. Klasycznym tego typu przykładem są ćwiczenia polegające na budowaniu 
konstrukcji mostowych zdolnych wytrzymać określone obciążenia z wykorzystanie pro-
stych elementów drewnianych o założonych przekrojach4. Również w zakresie nauczania 
historii architektury makiety są pomocą dydaktyczną kształtującą rozumienie dyscypliny 
wśród jej młodych adeptów. Zbyt rzadko stanowią element programu zajęć. 

SPECYFIKA PRZEDMIOTU HISTORII ARCHITEKTURY 

Nauczanie historii architektury tradycyjnie ma miejsce na samym początku curriculum 
i zazwyczaj wyprzedza studia przedmiotów projektowych. Usytuowanie tego przedmiotu 
przed przedmiotami projektowymi podyktowane jest pragmatycznym założeniem, że stu-
dent wykształci odpowiednio bogaty język fachowy, rozumienie ewolucji dyscypliny, 
w tym rozumienie ewolucji myśli architektonicznej, proporcji, skali, relacji do człowieka 
i wielu innych elementów obecnych w tematyce wykładów i ćwiczeń tego przedmiotu. 
Wynika stąd konieczność budowania założeń kształcenia tak, aby oprócz przyswojenia 
i utrwalenia wiedzy z zakresu przedmiotowego, ukazać studentom jedność wiedzy archi-
tektonicznej z różnych przedmiotów, pokazać spójność curriculum, przygotować ich do 
późniejszych, skoncentrowanych na kreowaniu przestrzeni etapów nauczania. Praca 
koncentruje się przede wszystkim na wyrobieniu wrażliwości formalnej oraz wykształce-
niu biegłości w odczytywaniu, odtwarzaniu, z myślą o docelowym kreowaniu układów 
przestrzennych i konstrukcyjnych.  

  
Ryc. 5. Przekrojowy model świątyni etruskiej, aut.: Mateusz 
Radtke, ćwiczenie z Historii Architektury w Zakładzie Architektu-
ry UTP w Bydgoszczy pod kierunkiem K. Barełkowskiej. 
Ryc. 5. Section model of Etruscan temple, Mateusz Radtke, 
exercise elaborated in Dept of Architecture under guidance of K. 
Barelkowska 

Ryc. 6. Przekrojowy model świątyni gotyc-
kiej, aut.: Magdalena Sampławska, ćwicze-
nie z Historii Architektury na WSG w Byd-
goszczy pod kierunkiem R. Barełkowskiego. 
Ryc. 6. Section model of cathedral in 
Gniezbo, Magdalena Samplawska, exercise 
elaborated in Institute of Architecture and 
Urban Planning WSG under guidance of R. 
Barelkowski 

W zakresie nauczania kanonu historii architektury – ogólnych cech specyficznych dla 
poszczególnych stylów oraz znajomości obiektów będących egzemplifikacją tych cech 
dla różnych epok historycznych, ćwiczenia modelarskie są pomocne przy utrwalaniu ma-

                                                 
4 Hejduk i Henderson (1988: 20). 
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teriału prezentowanego w ramach wykładów. Historia jako przedmiot nauczania powinna 
wykraczać poza postrzeganie jej wyłącznie jako zbioru zagadnień estetycznych i formal-
nych. Seria wykonywanych modeli z różnych epok jest okazją do zrozumienia ewolucji 
myśli architektonicznej pełniej, dając okazję do zrozumienia uniwersalnych założeń archi-
tektonicznych, przestrzennych. Student poznaje różne spojrzenia na relacje zewnętrza 
z wnętrzem, obowiązujące przez wieki. Model przestrzenny jest tu szczególnie skutecz-
nym narzędziem kształcenia, zwłaszcza jeśli jest to model przekrojowy – daje okazję do 
konfrontowania sfery wewnętrznej z zewnętrzną, powierzchowności architektury z jej 
autonomicznym środowiskiem, jakie buduje wnętrze obiektu. Podczas budowania makie-
ty student musi przeprowadzić znacznie dogłębniejsze badania źródłowe5, ale na tym 
prace się nie kończy. Materiał zbierany przez studenta jest analizowany i przetwarzany 
na rekonstrukcję projektu. Obok wiedzy, którą kolokwialnie można by nazwać encyklope-
dyczną, pojawia się wiedza empiryczna, sensualna. Co więcej, dotyczy ona syntezy roz-
wiązań ideowych, funkcjonalnych, konstrukcyjnych i formalnych. 

W procesie tworzenia modelu student musi nadać tworzywu materialną strukturę, czasem 
wykonaną w sposób uproszczony, czy nawet błędny – lecz także usterki, potknięcia, nie-
doskonałości stają się składową doświadczenia, pozostają jako korzyść związana z przy-
swojonym poszukiwaniem rozwiązania dla problemów strukturalnych oraz próba budo-
wania przestrzeni przy pomocy prostych elementów – stropów, ścian słupów czy zada-
szeń. Ćwiczenia modelarskie uczą ponadto hierarchizacji charakterystycznych cech 
obiektu i wyekstrahowania najistotniejszych elementów niezbędnych dla właściwego od-
wzorowania. Wrócić warto tu do szczególnie trudnych i jednocześnie najsilniej kształcą-
cych modeli przekrojowych, których wykonanie wymaga odtworzenia licznych niewidocz-
nych w większości popularnych źródeł elementów konstrukcyjnych i dociekania nad za-
stosowanym w oryginalnym obiekcie materiałem. Jeszcze innym typem są makiety czysto 
strukturalne, które dotyczą fragmentów i sprecyzowanych zagadnień przestrzennych 
i konstrukcyjnych. Niekiedy też modele przyjmują postać hybrydową, łącząc konwencje 
warsztatowe. 

PODSUMOWANIE 

Poprzez budowanie modeli przestrzennych możliwe jest bardziej dogłębne zrozumienie 
struktury przestrzennej obiektów historycznych, w sposób bezpośredni przyswajana jest 
wieloaspektowość architektury na którą składa się idea, forma, funkcja i konstrukcja 
obiektów. Ponadto utrwalana jest wiedza z zakresu przedmiotu oraz zrozumienie dla 
ważnych aspektów społecznych i kulturowych architektury. Podstawą warsztatu projek-
towego architekta powinna być nie tylko wiedza o budowlach historycznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, ale przede wszystkim 
zgłębienie relacji funkcjonalno-przestrzennych oraz idei która jest siła sprawczą wszelkiej 
twórczości. Architektura buduje tkankę przestrzeni otaczającej człowieka, tworzy mate-
rialne środowisko życia oraz bezcenne wartości kulturowe. Zrozumienie istoty procesów 
rozwojowych oraz wpływu przemian historycznych i kulturowych na kształtowanie środo-
wiska przestrzennego i przyswojenie sobie odpowiedzialności za formowanie jakości 
kulturowej środowiska jest kluczowym elementem edukacji przyszłych projektantów prze-
strzeni. Poznanie i zrozumienie historii architektury powinno prowadzić do wykształcenia 
postaw poszanowania dla dziedzictwa historycznego i różnorodności kulturowej w śro-
dowisku przestrzennym oraz zdefiniowania właściwego punktu odniesienia w relacji mię-
dzy współczesnością a spuścizną minionych pokoleń. 

                                                 
5 Oprócz tradycyjnych źródeł literaturowych konieczne jest zebranie bogatego materiału zdjęciowego oraz, w 
przypadku obiektów nie zachowanych w całości, przeglądu wykonanych rekonstrukcji. 
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ARCHITECTURAL MODELS AND STRUCTURAL COMPREHENSION  
OF HISTRORICAL AND CONTEMPORARY BUILDINGS 

INTRODUCTION 

Over the centuries, the models were an important tool for an architect. This tool allowed 
for both shaping the ideas of design and planning how to process the construction. In a 
model, an abstract idea of the artist and the designer is confronted with a physicality of 
solid material. This phenomenon was the subject of discussion of Aristotle, who in their 
deliberations about the necessity and expediency juxtaposed the nature of the materials 
on the one hand, and on the other hand conscious and purposeful human action, the idea 
of an architect. In the fifteenth century, Leon Battista Alberti described the application of 
this theory in the architectural design, with the excessive use of models. Alberti wrote that 
architecture is an idea formed in the mind of the architect, before you take the material 
form. In this context, the model becomes a tool to study and define design ideas in three-
dimensional representation of the material before they emerge in a reality. 

MODEL OF ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS 

A mock-up, being a miniature of designed object, has many features common with the 
target object, with its construction. It allows to perform relatively reliable verification and 
valorization of architectural solutions at the design stage. Professional architectural 
groups use two-dimensional representations of three-dimensional space as a legal 
requirement, but customers outside the professional circle often have problems with the 
perception of spatial concepts, the compilation of 2D drawings into 3D vision is 
particularly difficult. For centuries miniature models serve as a medium through which the 
architecture becomes informative at the design stage and becomes a tangible product for 
investors and recipients who may perceive its potential and comprehend its features. 
Today, physical models are gradually being replaced by the virtual, created by computer. 
At first, differences between the physical model and virtual models are created based on 
a special computer software may not seem obvious. Seemingly, virtual model allows for 
greater freedom of creativity - the designer is not limited by material properties, it is 
possible to achieve specific detail, unique nature of some materials (glass, steel, stone, 
wood), because their formation is a result of the use of digital library patterns. A computer 
model also allows to create dynamic animations, generate dynamic views and parametric 
changes of direction and the width of the virtual camera viewpoint. This freedom to 
generate and manipulate digital creation hides simultaneously a great asset as well as 
potential blind alley. Any distortion as a result of wrong angle, a specific frame or scaling 
may intentionally or accidentally cause an incorrect reception and evaluation of 
architectural design. Thus, it can not only charm the customer, but sometimes confuse 
both the customer and even the author. Virtual model does not give you the advantage of 
feeling solid, tangible material, disavowing the real proportions and shapes. Physical, 
scaled architectural model gives the opportunity to assess the general shape, proportion 
and form of the object simultaneously with the receipt of detail, in fact, being closer to the 
true perception of the phenomenon of the architectural object. Moreover, technology of 
the physical model using materials with specific physical properties, to much greater 
extent than the generation of parametric shapes in virtual space, reflects the laws 
affecting static structure, even if materials used in the model – wood, cardboard, gypsum 
or styrodur – have completely different properties than the target material. Working in a 
tangible material simply teaches responsibility, a consequence of construction, the 
consumption of material, and harmony of all components. 

SPATIAL MODELS IN THE PROCESS OF ARCHITECTURAL EDUC ATION 

In programs of architectural education in Poland application of mock-ups as a tool for 
development of student's work seems to be far too marginal. The permission to replace 
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them with their virtual counterparts is too liberal. The traditional architectural model has 
many benefits, both in the major subjects, as well as complementary. Of course, the most 
important is the role of models made for architectural projects, but also in such subjects 
as the composition (so-called basic principles of design) and urban form, as long as they 
are introduced into the curriculum. Thus models should be seen as an important element 
in educational programs, bringing major benefits in the process of teaching. 

Unfortunately, the use of models in science engineering is not very popular - primarily in 
the field of static structures. Execution of simple construction of basic materials is an 
indispensable tool for understanding the principles of statics, and for experimenting with 
the model, its dynamic interactions. A classic example of this type are exercises in 
building a bridge able to withstand predetermined loads with the use of simple wooden 
elements of the assumed cross-sections. It is equally beneficial in the teaching of 
architectural history, too. Models herein may be interpreted as teaching aid, and they are 
shaping the understanding of historic structures among students. 

SPECIFIC SUBJECT OF HISTORY OF ARCHITECTURE 

Teaching the history of architecture traditionally takes place at the beginning of 
curriculum studies, and usually precedes the design subjects. The precedence of this 
subject before the design is performed, has, among others, pragmatic assumption that 
the student develops appropriately rich professional language, gains understanding of the 
evolution of the discipline, including understanding the evolution of architectural thought, 
experiences in a multi-sensory way proportion, scale, relationship to man (also in a 
model) and many other elements present in the subject of lectures and exercises within 
this course. The learning objectives have to be built so, that in addition to acquire and 
consolidate knowledge, students should be presented with the integrity of the 
architectural problems, consolidating different subjects. What's more, the consistency of 
curriculum should be reinforced, preparing students for later subjects, focused on 
creating an education space for didactic stages. Work focuses primarily on shaping 
formal sensitivity and proficiency in reading, rendering, in order to acquire students' ability 
to manipulate spatial and structural systems. 

In the teaching of the canon of architectural history - the general characteristics specific 
to the individual style and knowledge of the objects that are an exemplification of these 
characteristics for different historical periods. Modeling exercises are helpful in 
consolidating the material presented in the lectures. History as a subject of teaching 
should go beyond the perception of nothing, but a set of aesthetic and formal issues. 
Performing a series of models from different eras is an opportunity to get better 
understanding of the evolution of architectural thought, giving the opportunity to 
acknowledge the universal principles of architectural space. The student learns different 
views of the exterior with the interior and their mutual relationship, existing for centuries. 
The spatial model is particularly effective for learning, especially if it is a cross-sectional 
model. It provides an opportunity to confront the inner to the outer place, the superficiality 
of architecture with its autonomous environment, responsible for final form of the interior 
of the object. When building a model student must carry out much more profound study of 
sources, but this work does not end there. Material collected by the student is analyzed 
and processed to reconstruct the project. In addition to knowledge that can colloquially be 
called encyclopaedic, there is empirical knowledge, sensual. Moreover, it concerns the 
synthesis solutions, ideological, functional, structural and formal. 

In the process of creating a model student must attribute the substance with particular 
pattern. Sometimes it is performed in a simplified manner, or even wrong - but also a 
fault, tripping, component failures become experience, remain as a benefit associated 
with experience in seeking solutions to structural problems and an attempt to build a 
space with simple elements - floors, walls, pillars and roofs. Modeling exercises also 
teach the characteristics of the object hierarchy and extract the most important elements 
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necessary for the proper mapping. Cross section models are particularly difficult and yet 
the most educative, encouraging students to explore, research, reconstruct numerous 
invisible components, going beyond the most popular sources, learning investigation 
techniques to get to the original information on the building. Yet also another type of 
purely structural models, which display explicit spatial and structural issues, are also very 
valuable. Sometimes miniatures also take the form of hybrid models, combining diverse 
workshop techniques and conventions. 

SUMMARY 

By building spatial models in-depth understanding of the spatial structure of historical 
objects can be greatly improved, in a way that directly absorbs many aspects of 
architecture, consisting integrated apprehension of idea, form, function and construction. 
A knowledge of the subject and understanding of important social and cultural aspects of 
architecture is consolidated. As acknowledgement of the basis of design workshop, the 
architect should not only know historical buildings, but also grasp particular construction 
and materials solutions. He should also be able to explore functional and spatial 
relationships and distill the idea as causative force of architectural creation. The 
architecture builds the fabric of space surrounding the man, creates the material 
environment of life and priceless cultural values. Understanding the nature of 
development processes and the impact of historical and cultural change in shaping the 
built environment and acquire the responsibility for shaping the cultural quality of the 
environment is a key element of the education of future designers of space. Knowledge 
and understanding of the history of architecture should lead to the emergence of attitudes 
of respect for heritage and cultural diversity in the environment and spatial definition of 
the relevant reference point in the relationship between modernity and the legacy of past 
generations – in which model application improves it greatly. 
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STRESZCZENIE 

Autor podejmuje próbę obrony tezy, iż w odniesieniu do twórczości architektonicznej, 
pojęcia wolności twórczej i konieczności są tylko pozornie przeciwstawne. 

Zaproponowana w niniejszym tekście wizja pracy twórczej, łączący w sobie pozornie 
odległe pojęcia konieczności i wolności oraz stwarza podstawy do podejmowania właści-
wych decyzji projektowych tak, iż nie ma przeszkód aby czynić to, co najlepsze.  

Słowa kluczowe: proces twórczy, idea projektowa, projektowanie architektoniczne, dy-
daktyka.  

ABSTRAKT 

The author attempts to defend the thesis that the concept of creative freedom and 
necessity appear to be only apparently contradictory with regard to architectural creation. 
Proposed in the article, the vision of creative work, combines seemingly distant concepts 
of necessity and freedom, and gives rise to make the right design decisions, so that there 
are no obstacles to do what is best. 

Key words: creative process, concept design, architectural design, teaching. 
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[...] Mędrzec wybiera to, co najlepsze, nie jest przez to wcale mniej wolny; przeciw-

nie wolność najdoskonalsza na tym właśnie polega, iż nie ma przeszkód aby czynić to, co 
najlepsze.1 

Leibniz 
 
Niniejszy tekst jest próbą obrony tezy, iż pojęcia wolności twórczej i konieczności są tylko 
pozornie biegunowo odległe, a ich ścisły związek ujawnia się w pełni na gruncie twórczo-
ści architektonicznej tak, iż w procesie twórczym architekta łączą się wyżej wymienione, 
pozornie przeciwstawne wartości. 

W intencji autora, przedstawienie niniejszego wywodu może być pomocne 
w szczególności studentom architektury, gdyż uporządkowanie pojęć związanych z za-
gadnieniem wolności twórczej może ułatwić właściwe zrozumienie celu aktywności twór-
czej architekta oraz wskazać kierunki właściwego działania w procesie twórczym, zgodnie 
z myślą, że [...] Mędrzec wybiera to, co najlepsze. 

W powszechnym rozumieniu, zawód architekta jest integralnie związany z twórczością, 
a jego wykonywanie w sposób pełny i dojrzały, nie może być powodowane wyłącznie 
osiągnięciem korzyści materialnych. Utrwalony w kulturze obraz profesji architektonicznej 
jest związany z wizją rozwoju zawodowego w oparciu o twórcze wykorzystaniu osobi-
stych talentów oraz wrażliwości. Jednocześnie można przypuszczać, że z punktu widze-
nia architekta, realizacja misji zawodowej wiąże się z nadzieją, że osobiste zaangażowa-
nie, zdolności oraz wolność twórcza będą społecznie doceniane i respektowane. W od-
niesieniu do samego procesu twórczego, częstym oczekiwanie twórcy jest, że będzie on 
dużej mierze autonomicznym procesem, rodzajem wewnętrznego zmagania w poszuki-
waniu idei oraz rozwiązań projektowych. U podstaw takiej postawy leży mocno zakorze-
niona w kulturze idea wolności twórczej. 

Praktyczne doświadczenia architektów, związane z wykonywania zawodu, potwierdzają 
istnienie konfliktu wewnętrznego, dotyczącego omawianych pojęć.  

Z jednej strony realizacja zadania projektowego podlega licznym uwarunkowaniom. 
Ograniczenia te są zróżnicowane i mają różnorodne źródło. Wśród najważniejszych uwa-
runkowań procesu projektowego należy wymienić:  

- podstawy formalne i prawne realizacji zadania projektowego, wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa, procedur administracyjnych oraz zawartych umów, 

- oczekiwania zamawiającego, zawarte w szczególności w zdefiniowanym programie 
użytkowym, nierzadko wraz z sugestiami narzucającymi określone rozwiązania projek-
towe, 

- kontekst formalny otoczenia, uniemożliwiający dowolne kształtowanie obiektu, 

- założony budżet inwestycji, 

- przyjęte terminy wykonania projektu, narzucające konieczność uzyskania rozwiązań 
projektowych w określonych ramach czasowych, 

- inne zewnętrzne uwarunkowania, wynikające między innymi z koniecznego udziału 
innych projektantów w procesie projektowym, ograniczeń technicznych wynikających na 
przykład z dostępnego sprzętu i oprogramowania. 

Z drugiej strony, w środowisku architektonicznym ciągle obecna jest potrzeba zawodo-
wego spełnienia i wolności twórczej.  

                                                 
1
 LEIBNIZ G.W. Polemika z S. Clarke'iem. Piąte pismo Leibniza. [w:] STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości. 

Wydawnictwo Znak. Kraków 2007, s. 325. 
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Nieżyjący architekt, profesor Stefan Kuryłowicz, odnosząc się do omawianych zagadnień 
mówił o naporze „skrzeczącej rzeczywistości” na młodzieńcze, ale w tym zawodzie chyba 
stale obecne ideały.2 

W kontekście omawianych zagadnień uzasadnione jest stwierdzenie, że twórczość archi-
tektoniczna rozpięta jest między skrajnościami, a proces projektowy można postrzegać 
jedynie w kontekście nieuchronnego wyboru pomiędzy wolnością twórczą a różnego ro-
dzaju koniecznościami, stanowiącymi jej ograniczenie.  

Zgodnie z założoną tezą, przekroczenie biegunowej opozycji idei wolności twórczej 
i konieczności, może zbudować fundament innego postrzegania związku tych pojęć i tym 
samym, w odniesieniu do twórczości architekta, nadać procesowi twórczemu odmienną 
jakość. 

Architektura, rozumiana także jako proces inwestycyjny, jest działalnością powodowaną 
określoną koniecznością tak, iż powstawaniu nowego obiektu towarzyszy określona przy-
czyna, dla której dane miejsce zostaje przeznaczone na cel o charakterze użytkowym.  

W związku z powyższym, podjęcie wysiłku twórczego przez architekta nie jest powodo-
wane koniecznością wewnętrzną. Zadanie projektowe w postaci zlecenia jest udzielane 
architektowi, przychodząc niejako z zewnątrz. Tym samym, twórczość projektanta jest 
z założenia zdeterminowana, a wolność twórcza jest, niejako z definicji, ukierunkowana 
na rozwiązanie powierzonego zadania projektowego.  

Opisana sytuacja daleka jest do prostego determinizmu.3 Dzieje się tak między innymi 
dlatego, że formy będące dziełem człowieka i towarzyszące jego obecności w świecie, 
nie są w prosty i jednoznaczny sposób zdeterminowane. Należy także stwierdzić, że logi-
ka ludzkiego działania bywa złożona i trudna do jednoznacznego zdefiniowania. 
W związku z powyższym, związany z procesem projektowym, szeroki obszar uwarunko-
wań, potrzeb i oczekiwań, często niepoddających się łatwemu zdefiniowaniu 
i precyzyjnemu ujęciu, czyni determinizm zagadnieniem na tyle złożonym, że nie warun-
kuje on jednego, możliwego rozwiązania konkretnej sytuacji projektowej. 

Fakt zdeterminowania procesu projektowego poprzez liczne uwarunkowania nie znosi 
jednak możliwości dokonywania wyboru.  

Pozornie atrakcyjnym, zdaniem autora, przeciwieństwem determinizmu jest indetermi-
nizm4, polegający na braku jakichkolwiek praw i jakichkolwiek uwarunkowań zewnętrz-
nych. Wolność od praw oznacza tu absolutny chaos zachowań prowadzący między in-
nymi do niemożności jakiegokolwiek przewidywania zjawisk następnych 
z wykorzystaniem znajomości stanów je poprzedzających. Wolność od uwarunkowań 
zewnętrznych jest czystą ‘wolnością od’, otwiera nieograniczone pole możliwej sponta-
niczności podmiotowej, niczym nie regulowanej i niczemu nie podporządkowanej.5 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że pełny indeterminizm nie polega na zmia-
nie jednego ograniczenia na inne, lecz na odrzuceniu wszelkiego ograniczenia w ogóle. 
Ale też dlatego jest niemożliwy w ramach aktualnie istniejącego świata.6  

W związku z powyższym, indeterminizm pozostaje postawą możliwą do rozważania jedy-
nie teoretycznie, gdyż istniejąc w świecie, jesteśmy uwarunkowani choćby fizycznością 

                                                 
2  KURYŁOWICZ S. Architektura – idea i jej realizacja. Politechnika Krakowska. Kraków 2000, s. 7. 
3  Determinizm jest poglądem wedle którego każde zdarzenie A jest tak związane z późniejszym zdarzeniem B, 
że jeżeli zachodzi  zdarzenie A musi zajść również zdarzenie B. STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości, s. 
323. 
4  Przez indeterminizm rozumiemy pogląd, zgodnie z którym istnieje pewne zdarzenie B, które nie jest tak zwią-
zane z jakimkolwiek wyprzedzającym je zdarzeniem A, że jeżeli zachodzi A, zajść musi także B. 
tamże. s. 323. 
5  tamże. s. 327. 
6  tamże. 



198 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

świata oraz własnymi ograniczeniami i nie jesteśmy w stanie w praktycznym działaniu od 
tych uwarunkowań abstrahować.   

Czy oznacza to koniec marzeń o wolności, przynajmniej o wolności w odniesieniu do 
twórczości architektonicznej? Czy, wobec niemożliwości praktycznej realizacji postawy 
nieuwarunkowanej twórczości, architekt jest w stanie zrealizować postulat twórczej wol-
ności? Czy człowiek, jako uwarunkowany lub wręcz zdeterminowany w swoich działa-
niach, jest w stanie rzeczywiście być twórcą? 

Próba odpowiedzi na postawione pytania jest związana z analizą kolejnej pary przeciw-
stawnych pojęć - dowolności i konieczności.  

Omawiając niniejsze zagadnienie należy, za profesorem Stróżewskim, przywołać defini-
cję Leibniza, który koniecznością nazywa to, czego przeciwieństwo implikuje sprzecz-
ność, czyli nie może być jasno rozumiane. 7 

Przekładając powyższe sformułowanie na obszar zagadnień związanych z twórczością 
architektoniczną możemy stwierdzić, że podejmując decyzję projektową, wybierając roz-
wiązanie projektowe w sposób inny niż powodowany koniecznością, popadamy w 
 sprzeczność, a efekt naszych decyzji nie może być jasno rozumiany. 

[...] Mędrzec wybiera to, co najlepsze, nie jest przez to wcale mniej wolny; przeciwnie 
wolność najdoskonalsza na tym właśnie polega, iż nie ma przeszkód aby czynić to, co 
najlepsze.8 

Wizja działań twórczych, łącząca w sobie pozornie biegunowo odległe pojęcia koniecz-
ności i wolności, czyni ich nierozerwalny związek podstawą rzeczywistej twórczości tak, iż 
nie ma przeszkód aby czynić to, co najlepsze.  

Uzasadnione jest twierdzenie, że tak rozumiana konieczność jest główną okolicznością 
i siłą sprawczą towarzyszącą twórczości i tym samym, jest najwłaściwszą okolicznością 
towarzyszącą podejmowaniu decyzji projektowych. Architektura warunkowana jest ko-
niecznością, a twórca jest wolny do tego, by powodowany koniecznością podejmował 
decyzje projektowe, stwarzając jak najlepsze uformowania. 

Doświadczenie konieczności wiąże się najściślej z poszukiwaniem tego, co być musi ze 
względu na wartość, którą się pragnie zrealizować. Idea konieczności podporządkowana 
jest idei wartości  - i to odróżnia ją zasadniczo od idei determinizmu.9 

Konieczność jest koniecznością drogi, na której ma być realizowana określona wartość, 
przy założeniu, ze pośród wielu możliwych dróg tej realizacji istnieje jedna, najlepsza.10 

Zrozumienie problemu konieczności w powyższy sposób nie wyklucza twórczej wolności, 
a wręcz przeciwnie, czyni ją niezbędnym elementem procesu twórczego. Konieczność 
staje się przedmiotem poszukiwania, wyboru i ostatecznej afirmacji. Odkrycie obszaru 
konieczności związanego z powstającym uformowaniem otwiera obszar wolności, drogę 
do znalezienia rozwiązania tak, iż ma być realizowana określona wartość, przy założeniu, 
ze pośród wielu możliwych dróg tej realizacji istnieje jedna, najlepsza. 

[...] Konieczność jest koniecznością wówczas dopiero, gdy zostaje odkryta, uświadomio-
na i zaakceptowana.11 

Tak być musi nawet jeżeli może być nieskończenie inaczej!12  

                                                 
7  LEIBNIZ G.W. Wyznanie wiary filozofa. [w:] STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości. s. 325. 
8  LEIBNIZ G.W. Polemika z S. Clarke”iem. Piąte pismo Leibniza. [w:] STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości. 
s. 325. 
9  STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości. s. 329. 
10  tamże. s.329. 
11  tamże. 
12  tamże. s. 331 
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Stwierdzenie niniejsze towarzyszy znalezieniu tego jedynego, optymalnego rozwiązania 
w procesie twórczym. Jest jednocześnie zgodą na poddanie się konieczności jego wybo-
ru. Konieczność jest w tym przypadku przeciwstawiona temu, co pozostaje jedynie w 
obszarze potencjalnej możliwości i jest efektem wolności działającej w sferze różnych 
możliwości wyboru. Twórca powodowany koniecznością dąży do dokonania wyboru, 
a gdy wybór zostaje dokonany, wolność twórcza znosi samą siebie i zespala się w jedno 
z koniecznością. 

Wolność wiąże konieczność z wartością. Uleganie konieczności uwarunkowanej warto-
ścią, jest optymalną postawą na drodze poszukiwania rozwiązań projektowych i znale-
zienia właściwych form kształtowania przestrzeni. 

Wybór nie naznaczony koniecznością jest zawsze wyborem ‘na niby’, możliwość akcep-
tacji jest z góry prowizoryczna, gdyż nie znajduje żadnego autentycznego uzasadnienia.13 

ARCHITECTURAL CREATIVITY AND THE CONCEPT OF FREEDOM   

 [...] The wise man chooses the best and he does not become less free because of 
that choice, on the contrary, the most perfect freedom consists precisely in the fact that 
there are no obstacles to do what is best.14 

Leibniz 

This text is an attempt to defend the thesis that the concept of creative freedom and 
necessity are only seemingly distant and meet each other in the field of architectural 
creation, combining these seemingly contradictory values. 

In the author's intentions, this argument may be particularly helpful to students of 
architecture. Establishment of order in the concepts associated with the issue of artistic 
freedom can facilitate a proper understanding of the architect's creative activity and 
indicate the directions of the appropriate share in the creative process, based on the 
belief that [...] the wise man chooses what is the best. 

Architects choose a profession integrally linked with creativity and this choice is not only 
life marked by pragmatism. The vision of professional development based on the creative 
use of our talents is necessarily bear the expectation that our creative abilities and 
freedom are respected, and the creative process will be largely autonomous in our inner 
struggle in search of ideas and design solutions.  

Practical experience of architects associated with the profession, confirm the existence of 
an internal conflict concerning these concepts. 

On the one hand the task of design has numerous implications. These restrictions are 
diverse and have different sources. Most important determinants of the design process 
are: 
- formal and legal basis for the project, under the existing provisions of law, administrative 
procedures and contracts, 
- customer's expectations contained in the program, often together with suggestions 
determining specific design solutions, 
- context of the environment, preventing freedom in shaping the object, 

                                                 
13 tamże. 
14 LEIBNIZ G.W. Polemika z S. Clarke'iem. Piąte pismo Leibniza. [w:] STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości. 
Wydawnictwo Znak. Kraków 2007. p. 325 
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- limited investment budget, 
- deadlines for completion of the project, imposing the need for design solutions in a 
given time, 
- other external factors, involving the participation of other designers in the process of 
design and technical limitations resulting from the available hardware and software. 

On the other hand, among architects still there is a need for professional fulfillment and 
creative freedom. 

The late architect, Professor Stefan Kurylowicz, referring to these issues, spoke of 
screeching reality pushing on the youthful ideals, in this profession probably still 
present.15 

In the context of these issues, it is reasonable to say that architectural creativity is 
stretched between the extremes, and the design process can be seen only in the context 
of the inevitable choice between creative freedom and variety of necessities, which 
constitute a restriction of that freedom. 

According to the thesis, crossing the polar concepts of creative freedom and necessity 
can build a foundation for a different perception of these concepts, and therefore it could 
give a different quality of the creative process. 

Architecture as a process of investment, it is always due to some necessity. Uprising of 
the new building is always accompanied by specific reason for the new place will be 
allocated for the purpose of a utility. 

Therefore, the effort is not caused by the architect inner necessity. The project is given to 
the architect in the form of orders, as it were coming from outside. Thus, the designer's 
creativity is fundamentally determined and creative freedom is, by definition, focused on 
the solution of the task. 

Of course, the described situation is far from simple determinism.16 This is so because 
forms, created by a man and accompanying his presence in the world, are not the result 
of simple determinism. Also, it should be noted, that the logic of human action is generally 
complex and difficult to define unambiguously. Accordingly it happens quite often that a 
wide area of circumstances, needs and expectations associated with the process of 
designing, does not give up easily and precisely defined terms. This makes the problem 
of determinism so complex, that it determines not only one possible solution to a 
particular project situation. 

The fact that the design process is determined by numerous factors can not stand the 
possibility of making a choice. 

Seemingly attractive, according to the author, the opposite of the concept of determinism 
is indeterminism17, which consists in the absence of any rights and any external 
conditions. Freedom from right here means absolute chaos and the inability to predict the 
phenomena following the use of prior knowledge of these states. Freedom from external 
dependence is a pure 'freedom from something' and opens up limitless field of possible 
subjective spontaneity, not regulated and not subordinated.18 

                                                 
15 KURYŁOWICZ S. Architektura – idea i jej realizacja. Politechnika Krakowska. Kraków 2000. p. 7 
16 Determinism is the view according to which every event A is so related to a later event B, that if event A 
happened, it must also happen the event B. STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości, p. 323. 
17 indeterminism is a view according to which there is some event B, which is not associated with any event A 
ahead of them, that if there is A, B must also occur. 
Ibid. p. 323. 
18 Ibid. p. 327. 
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It is important that the full indeterminism is not about replacing one limit to another, but it 
is the rejection of any restrictions. For this reason, it is impossible for practical use within 
the currently existing world.19  

Indeterminism is the attitude to consider only theoretically, because man is physically in 
the world and is conditioned by the physicality of the world and their own physicality and 
is unable to abstract from these considerations. 

One might ask whether, therefore, freedom does not exist, at least with regard to freedom 
of architectural creation, which is the subject of this discussion? Does the absence of any 
possibility of unconditioned creativity, prevent people achieving creative freedom? Do 
people, as conditioned or even determined in their actions, they can actually create 
things? 

Answers to the questions raised above will be sought in the next pair of opposing 
concepts - freedom and necessity. 

To discuss this issue, it is necessary, as Professor Strozewski did, rely on the definition of 
Leibniz, he defines the concept of necessity as what the opposite implies contradiction 
and can not be clearly understood.20 

Translating these words into the issues of architectural works may be said that if the 
architect decides to design in an inappropriate way, then falls into a contradiction. This 
happens when the designer selects the design solution in a manner other than that 
caused by necessity. Then the effect of his decision can not be clearly understood. 

 [...] The wise man chooses the best and he does not become less free because of that 
choice, on the contrary, the most perfect freedom consists precisely in the fact that there 
are no obstacles to do what is best.21 

This vision of creative activities combines seemingly distant polar concepts of necessity 
and freedom. Henceforth inseparable relationship of these concepts is the basis of actual 
work, so [...] that there are no obstacles to do what is best. 

It seems advisable to say that necessity, is a major factor and driving force of creativity. 
Thus, it is most appropriate circumstance associated design decisions. The architecture 
is conditioned by necessity. The architect is free to yield to the necessity to undertake the 
best decisions and to designing the best possible form. 

Experiencing the idea of necessity involves the exploration of what has to be because of 
the value, the value that one desires materialize. The concept of necessity, is 
subordinated to the concept of value - and this distinguishes it from the idea of 
determinism.22 

The concept of necessity is a necessity to take the road to a certain value. At the same 
time, it is assumed that among the many possible ways there is one, the best.23 

Understanding the concept of necessity in this way, does not exclude creative freedom.  

On the contrary, makes it an essential element of the creative process. The necessity, 
becomes an object of the search, selection, and a final affirmation. The discovery of 
essential necessity, associated with the proposed form, it opens an area of freedom. It is 
the way to finding a solution representing a particular value, assuming that among the 
many possible ways of implementation, there is one, the best 

                                                 
19 Ibid. 
20 LEIBNIZ G.W. Wyznanie wiary filozofa. [w:] STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości. p. 325. 
21 LEIBNIZ G.W. Polemika z S. Clarke'iem. Piąte pismo Leibniza. [w:] STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości. 
p. 325. 
22 STRÓŻEWSKI W. Dialektyka twórczości. p. 329. 
23 Ibid. p.329. 
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 [...] The notion of necessity becomes a real necessity only when it is discovered, 
conscious and accepted.24 

It must be so, even if it can be infinitely different!25  

Finding this one, the optimal solution in the creative process is the agreement to submit 
to the necessity of such a choice. Necessity is opposed to what is merely possible. 
Necessity is opposed to freedom of acting only in the sphere of possible choices. 
Necessity, tends to make a choice and when the selection is made, the concept of 
freedom becomes "liquidated" by itself and fused into one with the idea of necessity. 

Freedom combines the notion of necessity with the concept of value. Yielding to 
necessity, which is determined by value, is the optimal situation for searching and finding 
appropriate solutions for spatial forms. 

The choice that is not due to necessity, is always a choice of 'pretend'. The possibility of 
its acceptance is provisional, because such a choice does not have any proper 
justification.26 
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STRESZCZENIE 

Z programem funkcjonalno – użytkowym stykamy się najczęściej w przypadku zamówień 
publicznych. Prawo określa strukturę tego typu dokumentu. Nie gwarantuje jednak, że 
powstały dokument zapewni powstanie wysokiej jakości architektury. Sposobem na roz-
wiązanie tego problemu jest stworzenie metodyki aplikacyjnej programu funkcjonalno – 
użytkowego. Przyczyni się to do rzeczywistego wpływania na poprawę środowiska na-
szego życia a nie, tylko na poprawne wypełnienie wymogu prawnego. 

Słowa kluczowe: architektura, jakość architektury, program funkcjonalno–użytkowy, zamówienia 
publiczne 

ABSTRACT 

Functional program is usually made in the case of public procurement. The law defines 
the structure of this type of document. It does not guarantee, however, that the resulting 
document will provide emergence of high-quality architecture. Way to solve this problem 
is to create a methodology for the functional program. This will contribute to a real 
influence on improving the environment of our lives and not only on the correct 
completion of a legal requirement.  

Key words: architecture, quality of architecture, functional program, public procurement 
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Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno - 
użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zapro-
jektowanie i wykonanie robót budowlanych. Każdy pracujący w zawodzie architekta ma 
okazję do zetknięcia się z programem funkcjonalno – użytkowym niejednokrotnie. Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 
poz. 2072) wskazuje elementy niezbędne do sporządzenia tego typu opracowania, co 
jednak nie gwarantuje, że projekt będzie spełniał odpowiednio swoją funkcję. Jak więc 
wykonać w odpowiedni sposób program funkcjonalno-użytkowy (PFU) tak, aby był on 
użyteczny, a jednocześnie ograniczał ryzyko dotyczące zarówno zamawiającego jak i 
wykonawcy, zapewniając możliwie jak najwyższą jakość architektury? Opracowanie, 
które realizuje postulat prawny, służyć powinno nie tylko do sprawdzenia czy spełnione 
są prawne przesłanki nałożone przez ustawodawcę, ale i do tego, by dokument wypełniał 
potrzebę uzyskania wysokiej jakości architektury i w ten sposób determinował kształt 
dokumentów przygotowujących inwestycję spajając uwarunkowania realizacyjne i archi-
tektoniczne. 

W chwili obecnej brak jest odpowiednich analiz naukowych przekutych na opracowania 
wyjaśniające tworzenie struktury i rolę poszczególnych elementów programu funkcjonal-
no–użytkowego na obszarze pozaprawnym, który z punktu widzenia realizacji potrzeby 
wysokiej jakości architektury zdaje się być dla przestrzeni, dla wartości kulturowych w niej 
funkcjonujących ważniejszy od autonomicznego, prawnego bytu. Ze względu na prak-
tyczne zastosowanie takich opracowań zasadnym jest zajęcie się tego typu kwestią. 

Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych, program funkcjonalno - 
użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 roku. Program 
funkcjonalno - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i 
robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w 
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Zamawiający zobo-
wiązany jest posiadać program funkcjonalno - użytkowy zawsze gdy zamierza przepro-
wadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot zamówie-
nia łącznie obejmuje sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego), uzyskanie 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budow-
lanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także wykonanie robót budowlanych 
na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
Nie sposób znaleźć tu jednak jakiejkolwiek wzmianki o potrzebie opisania czynników 
kształtujących przestrzeń funkcjonowania lokalnej społeczności, a zatem kulturowych 
cech przestrzeni niezbędnych w obiektach użyteczności publicznej stanowiących znako-
mitą większość obiektów zamawianych na podstawie przepisów ustawy PZP. 

Wskazane rozporządzenie w § 16 stanowi, że program funkcjonalno - użytkowy powinien 
zawierać stronę tytułową, część opisową oraz część informacyjną. Autorzy aktu norma-
tywnego uznali, że dla prawidłowego opracowania programu funkcjonalno - użytkowego 
wystarczającym jest aby zamawiający sprecyzował swoje wymagania odnośnie funkcji, 
technologii i walorów użytkowych obiektu. Najistotniejsze znaczenie ma prawidłowość 
części opisowej zawierającej – ze względu na konieczność ochrony jakości przestrzeni – 
uzupełnienie w postaci wskazań indywidualnych cech i parametrów tej jakości służących. 
W zależności od przedmiotu zamówienia część opisowa programu funkcjonalno - użyt-
kowego powinna zawierać sprecyzowanie co najmniej wymienionych w rozporządzeniu 
wymagań (par. 18). Zamawiający nie musi dysponować szczególnymi opracowaniami 
koncepcyjnymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji, jednak symulacja pełnych 
skutków przestrzennych podejmowanych decyzji może być w takim przypadku mocno 
utrudniona, upośledzając zdolność do kontroli jakości architektury. 

Najistotniejsze w rozporządzeniu jest dla obiektów produkcyjnych lub usługowych jest 
wymagana przez zamawiającego docelowa zdolność produkcyjna lub usługowa oraz 
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wymagania dotyczące poziomu technologicznego produkcji lub standardu jakościowego 
świadczonych usług, albo szczegółowy program i wielkość pomieszczeń wymaganych 
przez inwestora. 

Dla obiektów budownictwa mieszkaniowego istotna jest liczba i struktura mieszkań, ro-
dzaj i program usług towarzyszących, standard wykończenia mieszkań oraz pomieszczeń 
wspólnych, wymagania dotyczące instalacji i ich trwałości. 

W przypadku obiektów inżynierskich i sieci uzbrojenia terenu ważne są  funkcje i prze-
znaczenie obiektów lub sieci, wymagane ich podstawowe parametry dotyczące wymia-
rów, wydajności, materiałów konstrukcyjnych, zabezpieczenia, trwałość itp. 

Dla obiektów przewidzianych do przebudowy najważniejsze są dane dotyczące obiektu 
istniejącego (parametry powierzchniowo-kubaturowe, rozwiązania konstrukcyjne, możli-
wości przebudowy, stan techniczny); nowy program użytkowy po przebudowie, uwarun-
kowania przebudowy wynikające z bieżącej eksploatacji, ewentualne wnioski lub zastrze-
żenia wynikające z kontroli organów p.poż., sanepid, bhp, ochrony środowiska i nadzoru 
budowlanego oraz okresowych kontroli stanu technicznego obiektu i instalacji w obiekcie. 

Zakres określony w rozporządzeniu daje niewystarczające warunki dla zdefiniowania 
jakości architektury, w związku z czym struktura planu funkcjonalno- użytkowego powinna 
być uzupełniana o elementy uszczegóławiające poszczególne komponenty. Pod wzglę-
dem ujęcia całościowego warto zaznaczyć, że za dobrą praktykę uznaje się ustosunko-
wanie do wszystkich poruszanych w rozporządzeniu kwestii. Przyjęło się więc doktrynal-
nie przywoływać wszystkie zagadnienia wymienione w rozporządzeniu nawet, jeśli nie 
dotyczą one projektu. Zachowana jest wówczas struktura opracowania, łatwo weryfiko-
walna pod kątem wypełnienia litery prawa, a także wyraźnie czytelne jest odwołanie za-
kresu części do całości. 

Rozważanie konieczności wyrażenia językiem dokumentu ustanawiającego warunki re-
alizacji zamówienia publicznego stwarza pretekst do skorzystania z metodyki dostoso-
wawczej, w ramach której literę wymogów prawa wobec PFU transformuje się i rozszerza 
do postaci niezbędnej z punktu widzenie definiowania cech architektonicznych, w tym 
także tych, które niemożliwe są do opisania parametrami bądź w inny w pełni jedno-
znaczny sposób. By powiązać ze sobą język prawa i język dyscyplinarny pomocnym staje 
się stworzenie słownika pojęć używanych w opracowaniu. Wówczas poza wyjaśnieniem 
znaczenia samej definicji, zapewnieniem zrozumienia całości dokumentu, kreuje się 
spójny język komunikowania architektury pomiędzy uczestnikami procesu projektowego 
czy inwestycyjnego1. Język ten może i powinien być aplikowany w późniejszym sporzą-
dzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w przypadku ewentualnego 
kontynuowania prac projektowych w ramach etapów także specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robót budowlanych. Spaja się w ten sposób wyraźnie poszczególne do-
kumenty. 

Praktycznym rozwiązaniem jest rozszerzony zakres robót z podaniem kodów wspólnego 
słownika zamówień publicznych (CPV). W szczególności, lecz nie na zasadzie wyłączno-
ści, zakres zakładanych branżowych składników zadania zdefiniowany jest przy użyciu 
kodów CPV, co może w znaczący sposób ułatwiać sprawne przeprowadzenie procesu 
realizacyjnego, gdyż wykonawca poinformowany jest stosunkowo szybko i jednoznacznie 
o licznych indywidualnych, znaczących obszarach i zakresach robót, często zlecanych 
podwykonawcom. Jakkolwiek kwestia ta nie dotyczy bezpośrednio architektury, ale wpływ 
jakości procesu realizacyjnego na jakość samego obiektu staje się oczywisty w toku ob-
serwowania ograniczeń wykonawcy na budowie – stąd zbudowanie solidnej bazy infor-
macyjnej o zakresie i pomoc w sprawnym zorganizowaniu budowy przez wykonawcę 
mogą mieć istotne przełożenie na docelowe zaangażowanie wykonawcy w realizację 
elementów budujących estetykę, trwałość i użyteczność architektury. 

                                                 
1 Barełkowski (2010: 134). 
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PFU winien obejmować ocenę ryzyka kolizji z istniejącym uzbrojeniem albo zagospoda-
rowaniem terenu. W przypadku sfery energooszczędnej istotne jest jak pracują poszcze-
gólne przegrody pod względem termiczności. Problem definicji komfortu akustycznego 
powinien zostać szerzej omówiony, nie tylko w zakresie zdefiniowanym prawnie. Oczywi-
stym jest także uwzględnienie poszczególnych branż dotyczących instalacji wewnętrz-
nych, odpowiadających pośrednio za jakość architektury2.  

Dla jakości architektury oraz planu zagospodarowania terenu bardzo ważne jest zdefi-
niowanie cech granicznych obszaru opracowania. Styk z otoczeniem jest bowiem miej-
scem newralgicznym, miejscem przejścia substancji przekształcanej, nad którą mamy 
czasową kontrolę, na substancje całkowicie niezależną, ale domagającą się respektowa-
nia3. 

Wartość zamówienia szacowana jest na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego 
w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie przez 
wybranego wykonawcę nowego obiektu. Suma planowanego kosztu prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych jest wartością zamówienia. Ważne jest 
wykonanie obliczeń racjonalnych kosztów które generuje z siebie program. Metody i pod-
stawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót 
budowlanych stanowią podstawę określania wartości zamówienia, którego przedmiotem 
jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – określone to zostało w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389). Można tu mówić również o 
konieczności poruszenia innych tematów ważnych z punktu widzenia jakości architektury 
(efekty społecznej percepcji, efekt kulturowy), jednak ramy niniejszego artykułu wydają 
się zbyt skąpe, by rzetelnie odnieść się do wszystkich takich problemów. 

Opis technologii obiektu ma znaczenie szczególne. Należy rozumieć tu pojęcie technolo-
gii w szerszym kontekście, niż to zwykle ma miejsce. Przez technologię należy rozumieć 
dowolny proces mający miejsce w obiekcie lub bezpośrednio w otoczeniu danego obiek-
tu. Wynika on z interakcji dotyczących architektury lub w niej zachodzących4. Podjęcie 
tematu technologii powinno prowadzić do wskazań ukierunkowujących na kluczowe dla 
walorów architektonicznych cechy lub warunki konieczne do spełnienia. Jest to projekto-
wanie opisem, projektowanie przy użyciu przede wszystkim słowa, choć naturalnie za-
łącznikami PFU stają się również schematy i rysunki, jednak o niewiążącym przecież 
charakterze5. Działanie to staje się równoznaczne z rozbudowaniem programu funkcjo-
nalnego do programu funkcjonalno-przestrzennego, nawet jeśli jedynie w formie opiso-
wej, gdyż właśnie określenie relacji między procesami, między użytkownikami przestrzeni 
wzajemnie i w zestawieniu z architekturą jest tym, co przesądza o walorach architektury 
per se6. Proponowana do przyjęcia metodyka zakłada funkcjonowanie trzech poziomów 
cechowania architektury, z których każdy kolejny poziom odnosi się do coraz drobniej-
szego skalą i znaczeniem komponentu architektonicznego, wszystkie jednak zachowują 
wpływ na jakość i zdolność kreowania wartości architektury. Poziom najwyższy, to dbanie 
o jakość przez wskazanie przestrzeni ważnych oraz wyznaczenie pożądanych kierunków 
kształtowania tych przestrzeni – cechowanie deskryptywne. W ramach tego działania 
wyznacza się kierunki, które późniejszy projekt koncepcyjny musi potraktować jako za-
sadnicze założenia. Będzie to opis ważnych elementów kompozycyjnych, sposobu roz-
wiązania kluczowych przestrzeni publicznych, ukierunkowanie miejsc poddawanych ak-
centowaniu. Kolejny poziom pośredni to definiowanie elementów architektonicznych lub 
pojedynczych komponentów – cechowanie parametryczne. Nie będzie zazwyczaj rolą 

                                                 
2 Werner (1994: 48-52). 
3 Paczowski (2008: 129-130). 
4 Barełkowski (2007: 82). 
5 Nie jest to bowiem koncepcja projektowa. 
6 Barełkowski (2005: 34-35). 
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parametru ustanawianie limitu dla całego obiektu, lecz dla jego części. W ujęciu cało-
ściowym mogą to być natomiast nieprzekraczalne gabaryty lub wskaźnik zachowania 
energetycznego obiektu obejmowanego projektowaniem. Ale może to być także sposób 
zdefiniowania rytmu elewacji, osiowości, charakterystycznych kątów zestawiających ku-
batury składowe, albo wskaźnik nakładów uwzględniający wysoki standard architektury z 
podaniem orientacyjnych progów maksymalnych i minimalnych, co pozwalałoby na unik-
nięcie nadmiernych oszczędności, zubażających warstwę estetyczną. Ostatni poziom 
polega na definiowaniu walorów oraz komponentów – na cechowaniu materiałowym. Tu 
objawia się charakterystyczny rysunek, kolor, dobór konkretnego materiału lub konkret-
nego rodzaju wyposażenia. Materiał decyduje w tym przypadku zarówno o percepcji 
obiektu, jak i o jego trwałości. 

 

 

Ryc. 1. Struktura relacji cechowania 
w metodzie rozszerzonej zapisu 
PFU. Źródło: il. L. Chlasta 
Fig. 1. The scheme of relations of 
attribution in extended method of 
PFU compilation. Source: L. Chlasta  
 

 

Zestawienie wymogów prawnych z pojęciem architektury i jej jakości prowadzi do wnio-
sku, że jakość architektury na płaszczyźnie prawa jest nierozstrzygalna. Można jedynie 
określić stopień wymagań prawnych a zatem określić jakość architektury jedynie posiłko-
wo. 

Wprowadzenie metodologii PFU wspierającej uzyskiwanie wysokiej jakości rozwiązań 
architektonicznych poprzez wykorzystanie aktów prawnych stanowić może solidną pod-
stawę dla kształtowania lepszego środowiska naszego życia. Wpływ tego dokumentu, 
wiążącego dla zamawiającego, a tym samym dla wszystkich podmiotów uczestniczących 
w procesie kształtowania obiektów użyteczności publicznej, jest determinujący. Znacze-
nie stosowania poprawnej metody wspierającej kompletność i ukierunkowanie na archi-
tektoniczne pryncypia (a nie tylko wypełnienie wymogu prawnego) jest nie do przecenie-
nia zwłaszcza, że PFU sporządzane są nie tylko przez architektów, ale również osoby 
posiadające wykształcenie związane z innymi dyscyplinami. 
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METHODOLOGICAL APPLICATION OF FUNCTIONAL PROGRAM 

According to art. 31, item 2 of the Public Procurement Law, a functional-utility programme 
is necessary when the subject of a public procurement is designing and implementing 
construction works. Each person who works as an architect has had an opportunity to 
learn about a functional-utility programme on many occasions. The Ordinance of the 
Minister of Infrastructure dated 2nd September 2004 on detailed scope and form of design 
documentation, technical specification, performance and acceptance of construction 
works and a functional-utility programme (Journal of Laws of 2004, No. 202, section 
2072) indicates the necessary elements for drawing up this type of study. However, this 
does not guarantee that the design will properly fulfil its function. So how can you 
properly develop a functional-utility programme (FUP), so that it would be useful and 
would limit the risk for the employer and contractor, providing for the highest possible 
quality of architecture? The study which meets the legal principle should not only be used 
to verify, whether legal prerequisites imposed by the legislator are fulfilled, but also to 
satisfy the need for obtaining high quality architecture and thus determine the form of the 
documents for preparing investment, combining implementation and architectural 
conditions. 

At the moment, there are no relevant scientific analyses transformed into the studies 
which explain how to create the structure and what is the role of individual elements of a 
functional-utility programme outside the legal field. From the point of view of 
implementing high quality architecture, this field seems to be more important for the 
space and cultural values functioning there, than an autonomous legal entity. Due to a 
practical application of such studies, it is reasonable to analyse this issue. 

As the Public Procurement Law came into force, a functional-utility programme was 
introduced into the system public procurment in 2004. A functional-utility programme is 
used for determining the envisaged costs of design works and construction works, 
describing the subject public procurment, preparing the offer, especially as far as 
calculating the price of design works is concerned. The employer must always have a 
functional-utility programme when it intends to conduct public procurement proceedings, 
where the subject of procurement comprises preparation of (construction and final) 
design, obtaining acceptances and approvals required by law for the developed 
construction design, together with obtaining construction permit and performing 
construction works based on the prepared designs, and obtaining an occupancy permit. 
However, one cannot find any remarks about the need to describe the factors which 
shape the functional space of local community, that is, cultural features of space, 
necessary for public utility buildings, which are the majority of buildings procured on the 
basis of the Public Procurement Law provisions. 

§ 16 of the indicated ordinance states that a functional-utility programme should contain a 
cover page, descriptive part and informative part. The authors of the normative act think 
that it is enough if the employer specifies its requirements concerning the function, 
technology and utility features of the building to prepare a functional-utility programme 
properly. The accuracy of the descriptive part is most important. This part contains the 
supplement in the form of guidelines on individual features and parameters of quality, due 
to the need for protecting space quality. Depending on the subject of procurement, a 
descriptive part of a functional-utility programme should contain at least the specification 
of the requirements mentioned in the ordinance (§ 18). The employer must have specific 
conceptual studies referring to the planned investment, however, a simulation of full 
spatial results of the decisions taken can be really difficult in such a case, thus affecting 
the ability to control the quality of architecture. 

The most important issue in the ordinance, as far as production and service buildings are 
concerned, is the target production or service capacity required by the employer and the 
requirements concerning the technological level or production, quality standard of the 
services provided, or a detailed scheme and size of the rooms required by the investor. 
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A structure and number of flats, type and programme of accompanying services, 
standard of finishing flats and common areas, requirements concerning installations and 
their durability are important for the residential buildings. 

The function and purpose of the facilities or networks are important in case of engineering 
facilities and utility networks in the area. Their basic parameters concerning dimensions, 
efficiency, construction materials, security and durability, etc. are also required. 

The data concerning the existing building (floor area and cubature parameters, structural 
solutions, reconstruction possibilities, technical condition), a new utility programme after 
reconstruction, conditions of reconstruction resulting from an on-going use, possible 
conclusions or reservations resulting from the inspection of fire protection authorities, 
sanitary and epidemiological station, occupational health and safety, environmental 
protection and building control authorities and periodical inspections of the technical 
condition and installations of the building are most important for the buildings which are 
envisaged for reconstruction. 

The scope specified in the ordinance does not provide sufficient conditions for defining 
the quality of architecture, so the structure of a functional-utility plan should be 
supplemented with the elements specifying individual components. As far as the holistic 
approach is concerned, it must be emphasised that expressing one’s opinion about all 
issues mentioned by the ordinance is considered a good practice. Therefore, according to 
the doctrine, it is customary to mention all issues indicated in the ordinance, even if they 
don’t refer to the design. Thus, the structure of the study is preserved and it is easy to 
verify it, as far as legal issues are concerned, and referring the parts of the design to its 
whole is also clear. 

Considering the need to express the conditions of implementing public procurement in 
the language of the document provides an excuse for using the adoptive methodology. 
Within its framework, legal requirements of the Public Procurement Law are transformed 
and expanded into the form which is necessary from the point of view of defining 
architectural features, including those which are not possible to describe by parameters 
or in another, fully unambiguous way. In order to combine the language of the law and 
the field, it is helpful to create a glossary of terms used in the study. Then, apart from 
explaining the meaning of the definition itself and ensuring the understanding of entire 
document, one also creates a coherent language of communicating architectural 
information between the participants of the design and investment process7. This 
language can and should be applied in later preparation of the specifications which are 
important for the procurement, and also in case of possible continuation of design works 
at the stages of technical specifications of work completion and acceptance. Individual 
elements of the document are thus clearly combined. 

A practical solution is an extended scope of works, including the codes of common public 
procurement vocabulary (CPV). In particular, but not exclusively, the scope of envisaged 
trade-specific components of the task is defined by means of CPV codes, which can 
seriously simplify carrying out the implementation process efficiently, because the 
contractor is relatively quickly and unambiguously informed about numerous, individual, 
important areas and scopes of works, often commissioned to subcontractors. Although 
this issue does not directly refer to architecture, the impact of implementation process on 
the quality of the building itself becomes obvious in the course of observing the limitations 
of the contractor at the construction site. Therefore, creating a solid information base 
about the scope and helping the contractor to organize the construction site efficiently 
can seriously influence the final involvement of the contractor in the completion of the 
elements contributing to the look, durability and utility of architecture. 

                                                 
7 Barełkowski (2010: 134). 
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A functional-utility programme should cover the assessment of risk concerning the 
collisions with existing utility network or land development. In case of an energy-saving 
area, it is important how individual dividing structures function, as far as thermal 
insulation is concerned. The problem of defining acoustic comfort should be discussed in 
more detail, not only in the scope specified by the law. It is also obvious that one should 
cover individual trade-specifications concerning internal installations which are indirectly 
responsible for the quality of architecture.8  

Defining boundary features of the study area is very important for the quality of 
architecture and the site development plan. The boundary with the surrounding area is a 
crucial place, indeed, the place where the transformed substance which is temporary 
under our control, changes into the independent substance which must be respected.9 

The procurement value is estimated on the basis of a functional-utility programme in case 
the subject of procurement covers designing and constructing a new building by a 
selected contractor. The total of the envisaged costs of design works and envisaged 
costs of construction works constitutes the procurement value. It is important to perform 
the calculation of reasonable costs which are generated by the programme. The methods 
and principles of calculating the envisaged costs of design works and envisaged costs of 
construction works constitute the basis for specifying the value of the procurement, 
whose subject is to design and implement construction works. This was defined in the 
Ordinance of the Minister of Infrastructure dated 18th May 2004 on specifying the 
methods and principles for drawing up a bill of quantities for an investor, calculating 
envisaged costs of design works and envisaged costs of construction works specified in a 
functional-utility programme (Journal of Laws of 2004, No. 130, section 1389). One can 
also mention the need to cover other topics which are important from the point of view of 
architectural quality (results of social perception, cultural effect), however, the scope of 
this article seems to be too narrow to discuss all such issues properly. 

The description of the building technology is especially important. Technology must be 
understood here in a wider context, than the one which is usually adopted. Technology 
means any process which takes place in a building or directly in the environment of a 
given building. It is the result of the interactions concerning architecture or interactions 
occurring within architecture10. Bringing up the topic of technology should lead to the 
guidelines addressing the key features of architectural values or the conditions which 
must be fulfilled. It is designing by description, designing by words, although diagrams 
and drawings are also attachments to a functional-utility programme, however, they are 
not binding11. This activity means developing a functional programme into a functional-
spatial programme, even if it is done only in a descriptive form, because defining the 
relationship between the processes, mutual relationships between space users and in 
relation to architecture is crucial for the values of architecture per se12. The methodology 
which is proposed for adoption envisages functioning of three levels where architecture 
acquires its features, each subsequent level refers to an architectural component which is 
of smaller size and importance, however, all of them have an impact on the quality and 
ability to create value of architecture. The highest level is taking care of the quality by 
indicating important spaces and setting desired directions of shaping these spaces – 
providing descriptive features. Within the framework of this activity, one sets directions 
which must be considered as basic premises by the later conceptual design. This will be 
a description of important composition elements, ways of dealing with the key public 
spaces, setting a direction to the places subject to featuring. Another medium level is to 
define architectural elements of individual components – providing parameter features. 
The role of a parameter is usually not to set limits for an entire building, but only for its 

                                                 
8 Werner (1994: 48-52) 
9 Paczkowski (2008: 129-130) 
10 Barełkowski (2007: 82). 
11 It is not a design concept. 
12 Barełkowski (2005: 34-35). 
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part. In the holistic approach, these can be non-exceedable dimensions or an energy 
indicator for the building covered by the design. However, this can be a way of defining 
the facade rhythm, axiality, characteristic angles which connect component cubature or 
expenditure indicator, which takes into account a high standard of architecture, including 
estimated maximum and minimum thresholds, which would help to avoid excessive 
savings, contributing to poorer aesthetic features. The last level is to define the values 
and components – providing material features. This is where a characteristic pattern, 
colour, selection of specific material or specific type of equipment can be seen. In this 
case, the material is crucial both for the perception and durability of the building. 

Comparing legal requirements with the meaning of architecture and its value leads us to 
the conclusion that it is not possible to determine the quality of architecture in the field of 
law. One can only specify the level of legal requirements, that is, define the quality of 
architecture only in an auxiliary way. 

Introducing the functional-utility programme methodology which supports achieving high 
quality of architectural solutions by using legal acts can form a solid basis for shaping our 
better living environment. The influence of this document, which is binding for the 
employer, and therefore, all entities which participate in the process of forming public 
utility buildings, is crucial. The importance of applying the method which supports 
completeness and architectural principles orientation (and not only fulfilling the legal 
requirement) cannot be overestimated, especially, since a functional-utility programme is 
drawn up not only by architects, by also the persons whose education is connected with 
other fields. 
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STRESZCZENIE 

Wśród przyczyn ekspansji różnorodnych form reklamy wymienia się niedoskonałe prawo 
oraz niską skuteczność jego egzekucji. W rzeczywistości sytuacja ta odzwierciedla grę 
sprzecznych interesów. Z jednej strony reklama zewnętrzna jest formą działalności go-
spodarczej, z drugiej instrumentem wizualnej agresji. Stresogenność reklamy jest konse-
kwencją przeciążenia sensorycznego, a także negatywnego wpływu niektórych sposo-
bów jej eksponowania na ludzkie zdrowie oraz bezpieczeństwo ruchu w przestrzeni pu-
blicznej miasta.  

Słowa kluczowe: reklama, przestrzeń publiczna, jakość życia. 

ABSTRACT 

Imperfect legal system and inefficient law enforcement are considered to be among the 
many causes for expansion of various forms of advertisement. In reality, this 
phenomenon is a reflection of interplay of conflicting interests. On one hand external 
advertisement constitutes a form of business activity, while on the other it is a tool for 
visual aggression. The stress-generating influence of advertisement is in turn a 
consequence of the sensory overload, as well as the negative impact on human health 
and on traffic safety in municipal public spaces caused by some of the forms of display of 
advertisement. 

Key terms: advertisement, public space, quality of life. 
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Cechą przestrzeni miejskich jest przerost semiozy. Nazwy, symbole, ikony, reklamy prze-
słaniają domy, place, ludzi. Człowiek nie wie jakie jest miasto pod gęstą powłoką znaków.  

Italo Calvino Niewidzialne miasta 1975 

1. GRA O MIASTO 1 

Od wielu lat jesteśmy w naszym kraju obserwatorami gry o przestrzeń miasta, o jego 
najbardziej eksponowane, reprezentacyjne miejsca, najcenniejsze terytoria: ciągi uliczne, 
skrzyżowania, place, elewacje i dachy budynków. Jej efektem jest rosnący chaos prze-
strzenny i wizualny. W natłoku reklam spada ich skuteczność, a rosnąca obojętność 
przechodniów wyzwala zapotrzebowanie na coraz bardziej agresywne i mobilne jej for-
my. Porą szczególnej ekspansji reklam staje się zmierzch. Budzi się wówczas nowe, 
pozbawione architektonicznej tożsamości miasto. Budynki znikają w poświacie intensyw-
nie oświetlonych reklam. W tej grze biorą udział mieszkańcy, media, organizacji społecz-
ne, firmy reklamowe i władze samorządowe. Przestrzeń miasta jest zawłaszczana, wy-
najmowana przez reklamodawców i ich, dysponujących odpowiednimi środkami tech-
nicznymi, pośredników. Jako dobro publiczne jest wykorzystywaną w działalności komer-
cyjnej. Decydujący wkład w zaśmiecanie przestrzeni mają również właściciele, zarządcy 
budynków i posesji, przekonani, że prawo własności zwalnia ich z wszelkich prerogatyw 
na rzecz ładu estetycznego w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (ryc.1,2).  

 

   
Ryc. 1, 2. Plankton reklamowy na elewacjach budynków: rynek w Wadowicach, ulica św. Rocha, Białystok.  
Zdjęcia: M. Czyński 
Fig. 1, 2. Facade advertisement: The Old Market Square in Wadowice, St. Rocha Street, Białystok. Photogra-
phy: M. Czyński 

Reklama zewnętrzna OOH (out-of-home) narzuca wszystkim przymus kontaktu wzroko-
wego. Bywa, że rozpraszając uwagę, stanowi przyczynę zagrożenia np. w ruchu drogo-
wym. W przeciwieństwie do obecności reklamy w mediach papierowych i elektronicznych 
nie można jej „wyłączyć”, zlekceważyć, nie zauważyć. Może się pojawić w każdym, nawet 
odosobnionym i niespodziewanym miejscu. 2 Według badań prowadzonych na zlecenie 
jednej z firm outdoorowych czas kontaktu tzw. przeciętnego konsumenta z różnymi for-
                                                 
1 Zmieniona wersja referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji pt. „Reklama w przestrzeni publicz-
nej miasta”, zorganizowanej przez SARP Szczecin, Urząd Miasta Szczecina i Szczeciński Park Naukowo-
Technologiczny, która odbyła się w 2009 roku. W nagłówku plakat konferencji autorstwa A. Maciejewskiego. 
2 Reklam cały czas przybywa – średnio o 10 procent rocznie. Za: W stajni Augiasza – rozmowa z Marcinem 
Rutkiewiczem, Architektura-Murator, 04/2011, s.28 
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mami reklamy wynosi w ciągu dnia ok. 9 godzin, w tym z reklamą zewnętrzną ok. 2 go-
dzin.3  Ta przestrzenna i czasowa ekspansja ma zapewne swoje granice.  Z jednej strony 
może być nią rosnący opór społeczny. Z wymienionych badań wynika wprawdzie ciągle 
przewaga pozytywnych opinii o profesjonalnej reklamie, ale jednocześnie przekonanie 
o tym, że jest jej zbyt dużo wyraża 38% mieszkańców Warszawy i aż 55% krakowian. 
Inne dane wskazują z kolei, że odsetek osób, dla których jest to zjawisko irytujące wynosi 
13,8%, a tych bardziej obojętnych lub unikających z nią kontaktu jest aż 64,3%. Z drugiej 
strony czynnikiem moderującym powinien być interes samych reklamodawców. Skutecz-
ność przekazu, jego waga, będzie bowiem spadać wraz z postępującym chaosem wizu-
alnym. Staną się nieadekwatne do kosztów reklamy. Może to wskazywać na konieczność 
rozsądnych samoograniczeń. Wiele firm outdoorowych dysponuje wewnętrznymi progra-
mami i „kodeksami etycznymi”. Kieruje się racjonalnymi zasadami projektowania przeka-
zu reklamowego. Wie co zrobić, by była skuteczna, przyciągała uwagę, była łatwa do 
zapamiętania.4 Próbuje ucywilizować obecność reklamy oferując budowę marketingowe-
go wizerunku miasta, integrując jej nośniki z elementami małej architektury i miejskich 
mebli (np. wiaty przystankowe, słupy ogłoszeniowe, ławki itp.). Problem w tym, że działa-
nia firm są niekoordynowane, a efekty ich wzajemnej konkurencji są trudne do pogodze-
nia z wymogami porządku przestrzennego i wizualnego.  

1.1. Polityka lokalna  

Wśród przyczyn niskiej skuteczności walki z reklamami wymienia się zwykle:  
− brak regulacji prawnych, które umożliwiłyby władzom samorządowym skuteczne 

opanowanie chaosu reklamowego,  
− wygodne dla firm reklamowych ale zbyt uproszczone procedury legalizacyjne, nie-

wystarczające dla kompleksowej oceny konsekwencji lokalizacji reklamy,  
− rozproszenie odpowiedzialności organów decyzyjnych i opiniujących wynikające 

z konfliktu interesów lub braku zaufania w ich kompetencje. 

W obecnym stanie prawnym gminy mają przede wszystkim narzędzie w postaci zapisów 
w planach miejscowych. Problem w tym, że plany te często nie obejmują centralnych 
rejonów miasta, gdzie skala problemów jest największa. Jednocześnie czytając te zapisy 
trudno uznać je za skuteczną i wystarczającą tamę dla ekspansji reklamy. Brak np. istot-
nych z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego możliwości wprowadzenia ustawo-
wego zakazu umieszczania wielkoformatowych ekranów świetlnych widocznych z dróg 
dla pojazdów kołowych, wydzielania stref ochronnych całkowicie wolnych od reklam, czy 
ograniczenia ilości, wielkości reklam i ich nośników. Próby uchwalenia lokalnych regulacji 
kończyły się na ogół niepowodzeniem. W Szczecinie przeważyła negatywna opinia praw-
na o możliwości egzekwowania jej zapisów, szczególnie w stosunku do prywatnych wła-
ścicieli obiektów i posesji.5 Nie brak było jednak także sceptycznych opinii co do sensow-
ności tego typu działań, skoro tak trudno o „jednoznaczną definicję dobrego gustu”.6  

Obowiązujące ustawy, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oraz Ustawa z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie definiują pojęcia 
reklamy oraz nie regulują trybu umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, w strefach 
miejskich i podmiejskich. Gotowość do opracowania projektu ustawy o zmianie powyż-
szych ustaw była dość powszechnie deklarowana przez stronę rządową. Dziś wiadomo, 

                                                 
3 http://ams.com.pl/pdf/startrack_2009 
4 D. Bernstein, Billboard. Reklama w otwartej przestrzeni, PWN , Warszawa 2005. Autor wymienia 8 zasad 
projektowania plakatów: prostota, śmiałość, dominacja jednego elementu, skrótowość informacji, czytelność 
i odpowiednia wielkość czcionki, kontrastowość barw, zgodność z wizerunkiem marki. 
5 Uchwała dotycząca zasad utrzymania ładu estetycznego w mieście przygotowana w 2005 roku przez Wydział 
Urbanistyki i Administracji Budowlanej nie została przyjęta. Obowiązują jedynie zalecenia opracowane przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w postaci Zasad umieszczania reklam w mieście, 
w: http://bip.um.szczecin.pl 
6 Wypowiedź Prezydenta Szczecina P. Krzystka, w: Reklamom nic nie grozi, Gazeta Wyborcza, Szczecin 
15.10.2008 
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że nie powstanie odrębna ustawa regulująca rynek reklamy zewnętrznej. Ministerstwo 
Infrastruktury zaproponowało jedynie nowelizację Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Dodatkowy zapis miałby dać gminom możliwość walki z chaosem 
reklamowym poprzez tworzenie miejscowych przepisów urbanistycznych. Stowarzysze-
nie MiastoMojeAwNim uważa takie rozwiązanie za niewystarczające.7 Nie nakłada bo-
wiem obowiązku zajęcia się problemem, a jedynie daje gminom taką możliwość. Każda 
z nich będzie zatem prowadzić własną „politykę reklamową”. Rozszerzenie uprawnień 
samorządów lokalnych w tym zakresie, konieczne jest również poprzez wprowadzenie 
zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Może to być niezbędne dla usprawnienia pro-
cedur, jak i  skutecznego egzekwowania przestrzegania zapisów dotyczących reklam.  

Procedury legalizujące reklamy (zgłoszenia, pozwolenia na budowę) są na ogół bardzo 
tolerancyjne dla firm outdoorowych.8 W Szczecinie nie ma potrzeby uzasadnienia lokali-
zacji reklamy, umiejscowienia jej w istniejącym kontekście przestrzennym, czy choćby 
w sąsiedztwie innych reklam. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 
składany do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego za wystarczające uznaje załączenie 
„mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 z określeniem lokalizacji reklamy”. Z kolei 
przeprowadzane niekiedy przez firmy reklamowe symulacje są dostosowane głównie do 
potrzeb klientów. Ich profesjonalizm ogranicza się do jakości samego komunikatu rekla-
mowego i estetyki jego nośnika, mniej do przestrzennego kontekstu i tła na jakim reklama 
ma być umieszczona i oglądana. Zwiększenie wymagań jest jednak możliwe. Świadczą 
o tym regulacje, jakie obowiązują w m. st. Warszawie.9 Nakazują one np. załączenie do 
wniosku legalizacyjnego rysunków architektonicznych w skali 1:100 nośnika reklamy oraz 
budynku lub budowli, na której ma być umieszczony, a także uwzględnienia istniejących 
już reklam i szyldów. Wymagane są również kolorowe wizualizacje stanu z przed i po 
zmianach. W przypadku, gdy czas ekspozycji reklamy jest dłuższy niż 30 dni wymagane 
jest dodatkowo dostarczenie projektu grafiki.   

1.2. Władze samorz ądowe a reklamy 

Stosunek władz samorządowych do problemu nie jest jednoznaczny. Intencje walki z re-
klamami zderzają się często z potrzebą maksymalizacji przychodów pochodzących 
z opłat legalizujących reklamy. Obawa ich utraty powstrzymuje przed rozwiązaniami ra-
dykalnymi.  Są one z kolei po stronie społecznej znacznie bardziej popularne. Wskazuje 
się tu na doświadczenia wielu miast europejskich, które tą radykalną drogą rozwiązały 
problem reklamy zewnętrznej. Spadek liczby nośników i powierzchni reklamowych może 
być bowiem zrekompensowany wzrostem kosztów eksponowania reklam w przestrzeni 
i na nieruchomościach będących w gminnym zarządzie. Zgoda na ustawienie reklamy, 
czy wykorzystanie powierzchni reklamowych może być znacznie bardziej kosztowna. 
Niektóre z firm outdoorowych deklarują poparcie dla tego typu działań, inne uważają je za 
formę ograniczenia swobody działalności gospodarczej i wolnej konkurencji.  

Bezradność i brak skuteczności w zmierzeniu się z chaosem reklamowym bierze się po 
części z rozproszenia odpowiedzialności za ład przestrzenny i wizualny w mieście, po 
części ze słabej, na ogół, pozycji Architekta Miasta lub Miejskiego Plastyka w wewnętrz-
nej strukturze władz samorządowych. Wyrazem braku zaufania w kompetencje ww. 
urzędników odpowiedzialnych za ład przestrzenny i wizualny w miastach są ograniczone 
ich uprawnienia decyzyjne. Negatywne opinie co do lokalizacji reklam mogą nie być wią-
żące dla innych jednostek zarządzających np. pasami drogowymi.  Przekonanie o subiek-

                                                 
7 Postulaty Stowarzyszenia dotyczące koniecznych zmian prawnych w zakresie ładu przestrzennego, dotyczące 
problemu reklamy zewnętrznej znaleźć można na stronie: http://miastomojeawnim.pl 
8 Nie jest dokładne uregulowanie, kiedy umieszczenie reklamy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 
a kiedy wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia. 
9 Zarządzenie nr.961/2007 wraz z Załącznikiem nr 3 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2007 
w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na 
nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje prezydent m.st. Warszawy.  
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tywności takich opinii i wszelkich kryteriów estetycznych usprawiedliwia legislacyjną 
omnipotencję. Stąd jedni szukają rozwiązań w „doskonaleniu procedur prawnych”, dla 
innych to, czego nie można opisać językiem prawniczym łatwo staje się przedmiotem gry 
nacisków lub alibi usprawiedliwiającym tolerowanie patologii reklamowej. W opinii firm 
reklamowych decyzje urzędów są woluntarystyczne i nie mają podstaw merytorycznych. 
Stąd zamiast uznaniowego kryterium dostosowania reklamy do kontekstu miejsca, pro-
ponują uniwersalne zasady określające np. maksymalną wielkość reklamy, czy minimalne 
dopuszczalne odległości między nośnikami reklam. To rozwiązanie pozorne, jednostron-
nie korzystne dla jego autorów. Można przypuszczać, że takie regulacje będą raczej uła-
twiać niż ograniczać ekspansję reklamy w przestrzeni publicznej. 

2. ARCHITEKTURA A REKLAMY 

Trudno problem przyzwolenia lub obojętności na zaśmiecanie przestrzeni miejskiej re-
klamami oderwać od niskiej jakości architektury oraz przestrzeni miejskich. Harmonijnie 
skomponowana elewacja budynku, zwarta, uporządkowana przestrzeń między budynka-
mi, jednorodne w skali i charakterze zespoły zabudowy o cennych walorach historycz-
nych czy kulturowych będą bardziej odporne na zainfekowanie reklamami niż przestrze-
nie rozbite, społecznie zdegradowane, zaniedbane technicznie, chaotycznie zabudowa-
ne. Budynek z bezokiennymi, ślepymi elewacjami, w sposób oczywisty nabiera właściwo-
ści quasi magnetycznych. Dawniej w zabudowie ulicznej takie szczytowe elewacje przy-
ciągały sąsiednie budynki, dziś są „oswajane” wielko powierzchniowymi reklamami. 
Współczesna architektura nobilitowała brutalizm ślepych ścian (ryc.3, 4).  

 

  
Ryc. 3, 4. Ekspansja reklam na ścianach szczytowych, bezokiennych fragmentach elewacji i ogrodzeniach 
szczególnie w sąsiedztwie skrzyżowań. Szczecin, ul. 26 Kwietnia, Pl. Żołnierza. Zdjęcia: M. Czyński 
Fig. 3, 4. Expansion of advertisement on gable walls, window-free parts of facades and fencing, especially in the 
vicinity of intersections. Szczecin, 26 Kwietnia Street, Żołnierza Square. Photography: M. Czyński 

Zwrócone w stronę ciągów komunikacyjnych, ulicznych skrzyżowań i narożników są łatwe 
do zawłaszczenia przez reklamę. Sprzyjają temu również rozproszone układy zabudowy 
oraz otwarte, przestrzenie międzyblokowe o niejasnym statusie własnościowym. Wzrost 
skali zabudowy, kontrasty wysokości, duże dystanse przestrzenne szybko pokonywane 
w ruchu miejskim usankcjonowały wzrost gabarytów nośników reklamowych. W takich 
warunkach dotarcie z przekazem wymaga wzmożonej stymulacji. Alibi w postaci złej ar-
chitektury i urbanistyki nie powinno być jednak wystarczającym usprawiedliwieniem dla 
ekspansji reklam. Z drugiej strony reklama miejska w umiejętny sposób wkomponowana 
w przestrzeń w postaci billboardów, neonów, czy świetlnych ekranów może być integral-
ną częścią architektury, dodawać miastu życia, kolorytu i swoistego wielkomiejskiego 
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rytmu.10 Przykłady Times Square czy Picadilly Circus wskazują jednak, że tylko bardzo 
silnie wykrystalizowane przestrzenie publiczne są w stanie zapanować nad żywiołem 
dynamicznych reklamowych elewacji. Wielu projektantów dostrzega jednak zagrożenie 
dla sztuki architektury ze strony nowych technologii oświetlenia ledowego, które umożli-
wiają przekształcenie elewacji budynku w wielkoformatowy świetlny, reklamowy ekran. 
Dla złej architektury mogą być one natomiast zbawienne.  

Nie trudno o przykłady obecności reklam na obszarach objętych ochroną konserwator-
ską, na elewacjach budynków zabytkowych, znanych, współczesnych ikon architekto-
nicznych, czy w krajobrazie otwartych terenów zielonych i rekreacyjnych.11 Świadczy to 
o upadku kultury wizualnej i ogólnej wrażliwości estetycznej korzystających z wspólnego 
dobra, jakim jest przestrzeń publiczna (ryc. 5, 6).  

 

  
Ryc. 5, 6. Nośniki reklamowe ustawione na głównych osiach kompozycyjnych obiektów zabytkowych. Szczecin, 
Pałac Ziemstwa Pomorskiego, al. Niepodległości , Brama Portowa. Zdjęcia: M. Czyński 
Fig. 5, 6. Advertising media situated on the main composition axes of historic buildings. Szczecin, Pomorskie 
Land Owners’ Palace, Niepodległości Avenue, The Port Gate. Photography: M. Czyński 

Problemem jest także reklama drobnowymiarowych szyldów, banerów, znaków identyfi-
kacyjnych tworząca swoisty miejski, uliczny plankton (ryc.1,2). Dawniej jej miejscem były 
głównie partery budynków i witryny sklepowe. Zachęcała do zatrzymania się, zapraszała 
do wnętrza lokalu. Umieszczona w polu widzenia przechodniów harmonizowała z deta-
lem, wystrojem, fakturą i tektoniką elewacji. Dziś pojawia się w dowolnej formie, w dowol-
nym, nie związanym z jej treścią miejscu. Dąży do zawłaszczenia jak największej prze-
strzeni i dotarcia do jak najliczniejszej grupy odbiorców.  

3. REKLAMA A ZACHOWANIA PRZESTRZENNE LUDZI  

Wielko powierzchniowe reklamy, przesłaniające elewacje budynków, pozbawiające je 
detalu i cech indywidualnych, odbierają także ludziom jedną z możliwości identyfikacji 
z przestrzenią, istotną choćby dla zdolności orientacji przestrzennej. Zapewne nie pozo-
staje to bez wpływu na związki emocjonalne człowieka z przestrzenią, na stopień jego 
zainteresowania jej stanem. Brak badań, które wskazywałyby na charakter wpływu re-
klamy na ludzkie zachowania w przestrzeni publicznej. W atrakcyjnej, żywej przestrzeni 
miejskiej mamy zwykle do czynienia z pełnym spektrum zachowań: od koniecznych, 
opcjonalnych do społecznych.12 Nie wiemy, jak w tym przypadku kształtują się proporcje 
między tymi formami zachowań. Można przypuszczać, że reklama, jeśli nie będzie igno-
rowana, powinna raczej zachęcać do zachowań koniecznych i funkcjonalnych, tzn. do 

                                                 
10 B. Remisko, Wizualne zaśmiecanie miast, 2010, http://www.obieg.pl/teksty/18418 
11 Tamże: przykłady (na szczęście tylko fotomontaży), oklejonych i obstawionych reklamami znanych obiektów: 
od Partenonu do Muzeum Guggenheima i Opery w Sydney. 
12 J. Gehl, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wyd. RAM, Kraków 2009 
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poruszania się pomiędzy miejscami, które będą kojarzone lub wskazywane przez rekla-
mę. Jakąś rolę będzie odgrywać także reklamowany produkt, jego miejsce w hierarchii 
potrzebnych i pożądanych dóbr.  

Trudno dostrzec w przestrzennym chaosie reklamowym jakichkolwiek prób architekto-
nicznego i urbanistycznego merchandisingu, tj. takiego eksponowania i rozmieszczania 
reklam, które wzbudzając zainteresowanie wpływałoby na ludzkie zachowania. Reakcja 
na reklamę nie musi być natychmiastowa, może być odłożona w czasie. Obserwator ma 
zwykle pewien dystans do reklamowanej rzeczy, podczas gdy kupujący podporządkowu-
je się rzeczom.13 Ulice i place miasta nie przypominają ponadto logicznie uporządkowa-
nej przestrzeni regałów w supermarkecie. Stały się raczej magazynem - labiryntem rze-
czy zgubionych i porzuconych. Tym niemniej, wydaje się, że reklama uliczna może być 
skuteczna szczególnie w trakcie wykonywania innych koniecznych czynności, np. ocze-
kiwania na przystanku, podróży w przedziale wagonu, czy w innych, poniekąd przymu-
sowych, odizolowanych sytuacjach (widoku reklamy z okien mieszkania, pokoju biurowe-
go itp.). Zapotrzebowanie na tego typu wzrokową stymulację będzie, zgodnie z interpre-
tacją prawa Webera-Fechnera14, tym większe, im sytuacja obserwatora reklamy będzie 
bardziej statyczna (przymusowa), niezmienna, lub bardziej stresująca.  

Przestrzeń publiczna jako miejsce opcjonalnych, swobodnych, bezinteresownych zacho-
wań - spacerów, wypoczynku, itp., a także jako przestrzeń społeczna, miejsce pasywnych 
kontaktów międzyludzkich (obserwacji innych), jak i różnych form aktywności – spotkań, 
rozmów, zabawy, ma według Gehla podstawowe znaczenie dla atrakcyjności życia 
w mieście.15 Nadmiar reklam zakłóca spokój, powoduje, że przestrzeń przestaje być 
sprzyjającym lub przynajmniej neutralnym tłem kontaktów społecznych. Można zatem 
domniemywać, że agresywna reklama zewnętrzna będzie czynnikiem instrumentalizacji 
i ludzkich zachowań, stymulującym do zachowań funkcjonalnych i koniecznych. Dlatego 
rozwój nowych technologii elektronicznych, interaktywnych reklam może być groźny dla 
jakości i różnorodności form życia społecznego w przestrzeniach publicznych miasta.   

Wizualną agresję tradycyjnych, statycznych reklam możemy jeszcze próbować lekcewa-
żyć. Wobec nowych technologii informatycznych w reklamie zewnętrznej możemy być już 
jednak bezradni i bezbronni. Grożą nam w niedalekiej przyszłości elektroniczne nośniki 
outdoorowe LCD, które śledzą przechodniów, reagują na dotyk, ruch gałki ocznej osoby 
obserwującej reklamę, które skanują ludzką twarz, rozpoznają w czasie rzeczywistym 
płeć, wiek. Odczytując z kart kredytowych i telefonów komórkowych zwyczaje zakupowe, 
mogą zmienić komunikaty reklamowe, personalizować i dostosowywać je do indywidual-
nego profilu odbiorcy.16 Reklama stanie się w ten sposób znacznie bardziej efektywna 
i pożądana przez firmy marketingowe, ale groźna dla poczucia prywatności, bezpieczeń-
stwa i wolności człowieka w przestrzeni publicznej.  

4. ERGONOMIA ZEWNĘTRZNEJ REKLAMY  

Skoro zatem tak trudno o „jednoznaczną definicję dobrego gustu”, a apele o zastosowa-
nie rozwiązań radykalnych nie znajdują adresatów, warto zastanowić się nad możliwością 
wzmocnienia kompetencji fachowych w formułowaniu opinii, a najlepiej w uzasadnianiu 
decyzji negatywnych zakazujących lokalizację kolejnych reklam w przestrzeni publicznej 
miasta. Poszukiwanie racjonalnych, ergonomicznych kryteriów i metod porządkowania 
wizualnego i przestrzennego śmietnika nie należy jednak łączyć z próbami usankcjono-

                                                 
13  R. Sulima, Supermarket, czyli przyczynek do retoryki konsumpcji, w: Antropologia codzienności, Wyd. UJ, 
Kraków 2000, s. 182.  
14 Prawo psychologiczne, określające zależność między siłą bodźców działających na organy zmysłowe czło-
wieka, a intensywnością wywołanego przez nie wrażenia. Im większy jest przyrost siły bodźca, tym siła wraże-
nia jest mniejsza. Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Webera-Fechnera  
15 J. Gehl, op.cit. s.9 -14 
16 N. Hatalska, Raport z teraźniejszości, w: Cywilizacja 2.0. Świat po rewolucji informatycznej. Niezbędnik inteli-
genta +. Polityka 8/2011, s. 53 
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wania tego zjawiska. W przypadku reklamy, tak, jak i innych czynników wpływających na 
estetyczny wizerunek miasta, to nie brak definicji dobrego gustu jest przeszkodą, lecz 
lekceważenie z jednej strony ogólnych zasad projektowania reklamy, a z drugiej łamania 
kompozycyjnych i etycznych zasad fizycznej obecności reklamy w przestrzeni miejskiej.  

W jaki sposób ergonomia, która jest wiedzą o możliwościach i ograniczeniach ludzkiego 
organizmu w relacjach z otoczeniem fizycznym oraz uwarunkowaniach percepcji bodź-
ców środowiskowych, może pomóc w obronie jakości architektury i przestrzeni publicz-
nych przed zalewem reklamy? Przydatna może tu być analiza wzrokowej percepcji re-
klamy i jej architektonicznego tła oraz ocena wpływu reklamy na człowieka, jego psychikę 
i ciało. Spróbujmy te relacje rozważyć w trzech aspektach:  

− przeciążenia sensorycznego (tu wizualnego), kiedy bodźce środowiskowe (ich licz-
ba, intensywność) stwarzają zbyt wysoki poziom stymulacji, przekraczający możli-
wość ich zapamiętania i przetworzenia (Milgram, 197017),  

− pogorszenia jakości życia i zdrowotnych warunków zamieszkania lub pracy poprzez 
ograniczenie dostępu słońca, światła dziennego i świeżego powietrza do pomiesz-
czeń użytkowych, a także poprzez agresję podświetlanych nocą wielkoformatowych 
billboardów, 

− zagrożenia fizycznego, kiedy nośniki reklamy (na równi z innymi elementami miej-
skiego umeblowania) stanowią przeszkodę w wygodnym i bezpiecznym przemiesz-
czaniu się osób (zwłaszcza niepełnosprawnych sensorycznie). 

4.1. Przeci ążenie wizualne 

Nadmiar, zbyt duża intensywność bodźców sensorycznych (hałasu, zanieczyszczeń, czy 
różnych form nieuporządkowanej informacji wizualnej) wpływa na spadek komfortu życia 
w środowisku wielkomiejskim. Powodem zjawiska przeciążenia wizualnego występujące-
go w przestrzeni (wnętrzu urbanistycznym) jest zbyt duża liczba, różnorodnych, konkuru-
jących ze sobą bodźców, których źródłem są różniące się typem, kształtem i rozmiarami 
nośniki i komunikaty reklamowe. Ten wizualny, reklamowy nieporządek wzmacniany jest 
często dodatkowo poprzez chaotyczną lokalizację tych nośników oraz przeskalowaną 
i zbyt intensywną zabudowę, niedostosowaną do naturalnych możliwości percepcyjnych 
człowieka. Przeciążenie wizualne reklamą zawiera w sobie komponent urbanistyczny 
i architektoniczny. Można je zatem rozważać w powiązaniu ze zjawiskiem przeładowania 
urbanistycznego. Przeciążenie wizualne spowodowane nadmiarem bodźców wzrokowych 
wprawdzie nie boli ale związany z nim chaos przestrzenny, podobnie jak hałas, zanie-
czyszczenia, czy zatłoczenie można traktować jako jeden ze stresorów środowiskowych.  

Problem przeciążenia wizualnego można rozpatrywać w aspekcie ilościowym i jakościo-
wym. Kryterium ilościowe wyraża procentowy wskaźnik powierzchni reklamy:  

− w relacji do ogólnej powierzchni elewacji budynku (pierzei ulicznej), lub  
− w relacji do wielkości pola widzenia człowieka.  

W pierwszym przypadku w grę wchodzą podstawowe zasady kształtowania elewacji. 
W zależności od złożoności elewacji (np. układu dwuelementowego składającego się 
z reklam i pełnych ścian lub trzyelementowego utworzonego z reklam, otworów okien-
nych i ścian) można przyjąć, że reklama będzie:  

− elementem znaczącym lub równoważnym poniżej progu 50% lub 30% powierzchni 
elewacji oraz  

− elementem dominującym po przekroczeniu tych progów. 

W ocenie zjawiska przeciążenia wizualnego o wiele większe znaczenie ma jednak drugie 
kryterium. Powyższe zasady oceny stopnia stłoczenia reklam w środowisku mają tu od-
niesienie do powierzchni pola widzenia obserwatora. Wielkość tego pola (średnica pod-

                                                 
17 S. Milgram, The experience of living in cities, Science 1970, 167, za: E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Alert, 
Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Wyd. Zysk I Ska 1997, s.618 
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stawy stożka widzenia) uwarunkowana jest fizjologicznie kątami widzenia (dokładnego, 
średniego i peryferyjnego) oraz dystansem obserwacji (im większy dystans, tym większa 
średnica pola widzenia). Kąt widzenia dokładnego (dla uproszczenia 300 w poziomie 
i pionie) wyznacza optymalny zakres obszaru odczytu istotnych informacji, także tych 
ważnych dla poczucia bezpieczeństwa oraz kontroli nad otoczeniem. Jest to obszar 
obejmowany wygodnym ruchem gałki ocznej obserwatora. Kryterium przeciążenia wizu-
alnego będzie w tym przypadku procentowy wskaźnik wypełnienia pola widzenia dokład-
nego reklamami. Ta sama reklama w zależności od jej wielkości oraz miejsca obserwacji 
może się mieścić w granicach pola widzenia, wykraczać lub znajdować się całkowicie 
poza i ponad jego granicą. Obserwacja takich reklam wymaga wówczas ruchu głowy i/lub 
przemieszczenia się w przestrzeni. To zawsze pewien dodatkowy, wymuszony wydatek 
energetyczny. Analizę powyższych zagadnień przedstawiono na ryc. 7 i 8. 

 

 
Ryc. 7. Analiza zjawiska przeciążenia wizualnego reklamami w poł.-zach. pierzei placu Kościuszki w Szczecinie 
w sytuacji statycznej obserwacji elewacji z tego samego miejsca. Procentowe wskaźniki powierzchni reklamy w 
stosunku do powierzchni elewacji oraz wielkości pola widzenia dokładnego (kąt poziomy i pionowy 300). Wraże-
nie dominacji reklamy – ich powierzchnia przekracza próg 30%. Autor opracowania: M. Ostrowski 
Fig. 7. Analysis of advertisement visual overload in South-Western frontage of Kościuszki Square in Szczecin 
on the basis of a static observation of the façade from the same spot. Percentage-based indicators of 
advertising surface as against façade surface and the exact visual field area (horizontal and vertical angle of 
300). Perception of domination of advertisement – advertisement surface exceeds 30% threshold. Analysis: M. 
Ostrowski 



222 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

 
Ryc. 8. Analiza zjawiska przeciążenia wizualnego reklamami w płn.-zach. pierzei placu Kościuszki w Szczecinie 
w sytuacji statycznej obserwacji elewacji z tego samego miejsca. Procentowe wskaźniki powierzchni reklamy w 
stosunku do powierzchni elewacji oraz wielkości pola widzenia dokładnego (kąt poziomy i pionowy 300). Wraże-
nie dominacji reklamy – powierzchnia reklamy przekracza próg 30%. Autor opracowania: M. Ostrowski 
Fig. 8. Analysis of advertisement visual overload in South-Western frontage of Kościuszki Square in Szczecin 
on the basis of a static observation of the façade from the same spot. Percentage-based indicators of 
advertising surface as against façade surface and the exact visual field area (horizontal and vertical angle of 
300). Perception of domination of advertisement – advertisement surface exceeds 30% threshold. Analysis: M. 
Ostrowski 

Z sytuacją dyskomfortową mamy do czynienia również wówczas, gdy reklamy wypełniają 
pole widzenia średniego i peryferyjnego lub umieszczone są zbyt wysoko, pod okapem, 
czy na dachu budynku, co wymusza niewygodny ruch zadzierania głowy. Jest to przypa-
dek analogiczny do zjawiska przeładowania urbanistycznego, jakie występuje na skutek 
m. in. przegęszczenia zabudowy oraz niedostosowania wysokości budynków do odległo-
ści pomiędzy nimi. Trudność objęcia wzrokiem linii okapu lub kalenicy budynku po drugiej 
stronie ulicy wyzwala na ogół poczucie przytłoczenia skalą zabudowy.  

Powyższe zasady nie uwzględniają aspektów jakościowych kompozycji architektonicznej 
i przestrzennego rozmieszczenia nośników reklamowych (np. w relacji do hierarchii waż-
nych funkcjonalnie, kompozycyjnie miejsc na elewacji). Charakter jakościowy mają 
wszelkie zmiany elewacji polegające na przykrywaniu wielkoformatowymi banerami du-
żych fragmentów ścian i przesłanianiu otworów okiennych.   
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Innym, jakościowym kryterium przeciążenia wizualnego reklamą, niewymagającym 
szczególnej znajomości teorii kompozycji, może być sposób rozmieszczenia reklam 
w płaszczyźnie elewacji i w polu widzenia. Wrażenie chaosu potęguje przypadkowy, nie-
uporządkowany układ reklam eksponowanych w płaszczyźnie ściany, nakładanie się 
różnych planów reklamowych oraz różniących się formą i wielkością nośników reklamy 
w polu widzenia (ryc. 9,10).  

 

  
Ryc. 9, 10. Chaotyczna, przypadkowa konfiguracja różnego typu nośników reklamowych w polu widzenia. 
Szczecin, pl. Żołnierza, Brama Portowa. Zdjęcia: M. Czyński 
Fig. 9, 10. Chaotic and random configuration of multiple types of advertisement media in visual field. Szczecin, 
Żołnierza Square, The Port Gate. Photography: M. Czyński 

4.2. Widoczno ść a czytelno ść reklamy  

Innym aspektem przeładowania wizualnego przestrzeni miasta przez reklamy jest także 
słaba czytelność komunikatu. Może ona wynikać zarówno z błędów warsztatowych twór-
ców reklamy (p. przypis 4), jak i z niedostosowania wielkości znaków graficznych na re-
klamie do rzeczywistych dystansów jej obserwacji. W efekcie granica obszaru zawłasz-
czanego przez reklamy (granica widoczności reklam) nie pokrywa się z granicą możliwo-
ści ich odczytania i zrozumienia. Powoduje to, że reklama staje się wizualnym śmieciem. 
Z drugiej strony należy zauważyć, że wraz ze wzrostem rozmiarów znaków graficznych 
na reklamie (czcionki, symboli, rysunków, zdjęć) , a więc ich większej czytelności rośnie 
również agresywność reklamy.  

Zdolność odczytania informacji jest uwarunkowana ostrością widzenia. Zwykle obszar 
widzenia ostrego obejmuje kąt ok. 10 – 1,50.18 Praktycznie czytelność reklamy z danego 
miejsca obserwacji można określić również w sposób procentowy na odpowiednio liczeb-
nej grupie obserwatorów biorąc pod uwagę proporcje partii czytelnych i nieczytelnych na 
powierzchni reklamy. Próbę takiej interpretacji przedstawiono na ryc.11-13. Porównując 
dystanse percepcji reklam z kilku ważnych dla danego wnętrza urbanistycznego punktów 
(przystanek, przejście, chodnik itp.) można określić warunki pełnej czytelności reklamy, 
jej graniczne parametry oraz dopuszczalne miejsca lokalizacji. 

W oparciu o analizy procentowego wskaźnika nasycenia przestrzeni, elewacji i pierzei 
ulicznych reklamami oraz oceny ich czytelności możliwe wydaje się opracowanie ogól-
nych zasad prowadzenia lokalnej polityki przestrzennej w tym zakresie. Obecnie tego 
typu analizy nie mieszczą się w żadnych standardach i procedurach legalizacyjnych. 
Typowe zapisy w planach miejscowych dopuszczające w danym miejscu lub obszarze 
lokalizację reklam powinny być uzupełniane także określeniem granicznych procento-
                                                 
18 Wskaźnikiem ostrości wzroku jest zdolność  rozróżniania dwóch punktów pod kątem 1minuty łukowej z odle-
głości 5 m, lub 10 sekund  kątowych z odległości 10 m. Uważa się, że sprawne oko powinno rozpoznawać  
symbole o wielkości 11 cm z odległości 116 m, 6 cm z dystansu 58 m i 3,5 cm z 35 metrów. Za: 
http://www.acuvue.pl 
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wych wskaźników powierzchni reklamowych. Wartość tego wskaźnika, w przedziale mię-
dzy 0 a 30% powinien być ustalany stosownie od uwarunkowań miejscowych, inaczej dla 
obszarów centralnych miasta, czy terenów podmiejskich, w relacji do elewacji budynków 
i pierzei ulicznych, terenów otwartych i zespołów zwartej zabudowy. Nie powinno to wy-
kluczać również rozwiązań radykalnych i zapisów rugujących całkowicie reklamę z okre-
ślonych przestrzeni miasta. Dotyczy to choćby obszarów objętych ochroną konserwator-
ską i obiektów zabytkowych, terenów rekreacyjnych i zielonych. Zawsze pozostanie 
oczywiście pewien margines spraw trudnych do uregulowania, zależny jednak nie tyle od 
gustów estetycznych, co od kultury decydentów.  

 

     
Ryc. 11, 12, 13. Widoczności reklamy z trzech dystansów: 360m, 180m i 80m odpowiada zróżnicowany stopień 
czytelności reklamy, odpowiednio: 50%, 80%, 100%. Szczecin, Pl. Kościuszki, ul. Krzywoustego. Zdjęcia: 
M. Czyński  
Fig. 11, 12, 13. Advertisement visibility from three distances: 360m, 180m and 80m corresponds to specific 
advertisement legibility: 50%, 80% and 100%. Szczecin, Kościuszki Square, Krzywoustego Street. Photogra-
phy: M. Czyński 

4.3. Ludzkie zdrowie i jako ść życia 

Do grup zainteresowanych utrzymaniem reklamowego status quo zaliczyć można nieste-
ty licznych zarządców nieruchomości, a także wspólnoty mieszkańców, dla których wyna-
jęcie powierzchni reklamowych stanowi istotne źródło przychodów. Niektóre z nich godzą 
się na wielotygodniowe przesłonięcie okien, ograniczenie dopływu słońca, świeżego po-
wietrza, a także na intensywne oświetlanie reklam i wnętrz mieszkalnych w porze nocnej 
(ryc. 14, 15).  

  
Ryc. 14, 15. Intensywnie podświetlane o zmierzchu reklamy na elewacjach budynków mieszkalnych. Szczecin, 
pl. Kościuszki. Zdjęcia: M. Czyński  
Fig. 14, 15. Intensive illumination at dusk of facade advertisement on residential buildings. Szczecin, Kościuszki 
Square. Photography: M. Czyński 
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Ograniczenia, jakie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, łatwo ominąć.19 
Wskazuje je sam ustawodawca. Przepisów nie stosuje się bowiem w przypadku wykony-
wania robót budowlanych dotyczących elewacji budynku. Zarówno wspólnoty mieszkań-
ców, jak inwestorzy wiedzą ponadto, że procedury usuwania samowoli reklamowych są 
skomplikowane i długotrwałe, a kar za złamanie prawa można uniknąć lub zrekompen-
sować je z nawiązką przychodami z niezalegalizowanych reklam.20

 Trudno ocenić w ja-
kim stopniu wymienione rozporządzenie nie jest przestrzegane. Jest tak przynajmniej 
w przypadku nowej, wielkoformatowej reklamy, która zasłaniała okna w budynku miesz-
kalnym przy pl. Kościuszki w Szczecinie w dniu 10.11. 2011 r. (ryc. 7).     

4.4. Bezpiecze ństwo pieszych i osób niepełnosprawnych 

Nośniki reklamy, tak, jak inne elementy wyposażenia ulicy, takie jak ławka, parkometr, 
kosz na śmieci, budka telefoniczna, drzewo, słup sygnalizacyjny itp. mogą stanowią 
przeszkodę w swobodnym i bezpiecznym poruszaniu się. Całkowita dowolność ich usta-
wienia w sposób zawężający szerokość ciągów komunikacji pieszej, zakłócający płyn-
ność ruchu powinna być zakazana. Brakuje jednolitych zasad i koordynacji działań zwią-
zanych np. modernizacją nawierzchni chodników. Jest to fragment szerszego problemu, 
jakim jest obowiązek przystosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełno-
sprawnych ruchowo i sensorycznie (niewidomych, słabo widzących). Zadanie to ma wy-
miar ogólnospołeczny, odnoszący się do poprawy jakości życia wszystkich kategorii 
mieszkańców, użytkowników przestrzeni publicznych.  

 

     
Ryc. 16, 17. Wolnostojące, przypadkowo rozmieszczone nośniki reklamowe ograniczają płynność ruchu pie-
szego oraz stanowią przeszkodę utrudniającą osobom niewidomym i niedowidzącym bezpieczne poruszanie się 
chodnikami. Szczecin, pl. Żołnierza. Zdjęcia: M.Czyński  
Fig. 16, 17. Free-standing and randomly situated advertisement media limit pedestrian traffic and constitute an 
impediment for the blind and visually impaired in using sidewalks safely. Szczecin, Żołnierza Square. Photogra-
phy: M. Czyński 

Podstawowe znaczenie dla tych działań ma odpowiednio ułożona nawierzchnia i zaaran-
żowana przestrzeń chodnika wzmacniająca odbiór bodźców dotykowych i słuchowych. 

                                                 
19 W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków miesz-
kalnych z dnia 16.08.1999 (Dz.U. nr 74 z dnia 09.09.1999) zmienionym Rozporządzeniem z dnia 27.11.2009 
(Dz.U. nr 205 z dnia 4.12.2009) §14a pkt. 3 ma następujący zapis: na budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia nie związane z użytkowaniem 
budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania. Dnia 18 czerwca 2011r. skoń-
czyło się vacatio legis dla reklam wielkoformatowych zasłaniających okna mieszkań. Reklamodawcy i właścicie-
le nośników w całej Polsce powinni usunąć reklamy, które zostały zamontowane przed wejściem w życie nowe-
lizacji rozporządzenia ministra infrastruktury. Niestety jest to martwy zapis. Prawo w Polsce nie jest przestrze-
gane. Przykład: w dniu 11.07. 2011 r. jedna z takich wielkoformatowych reklam dalej zasłaniała okna na budyn-
ku mieszkalnym przy pl. Kościuszki w Szczecinie.     
20 G. Lisicki, Usuwanie musi trwać, Gazeta Wyborcza Stołeczna 14.10.2011 
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Dzięki podejściu ergonomicznemu i synestetycznemu (tj. nastawionemu na zintegrowa-
ną, wielokanałową percepcję zmysłową bodźców środowiskowych) możliwe staje się: 

− wyznaczenie bezpiecznego, wolnego od przeszkód pasa i kierunku ruchu, 
− sygnalizowanie zbliżania się do ważnego miejsca (krawędzi jezdni, przejścia przez 

jezdnię, skrzyżowania dróg, wejścia do budynku), 
− wyznaczanie miary dystansu przestrzennego poprzez rytmiczne podziały, kontrasty 

i zmiany nawierzchni, 
− ułatwienie orientacji przestrzennej.  

Przy lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej, w pasach drogowych, na ciągach komu-
nikacji pieszej te uniwersalne zasady, dotychczas niestety nie skodyfikowane w normach 
i warunkach technicznych, powinny być przestrzegane (ryc. 16, 17). 

5. WNIOSKI 

Powyższe uwagi nie wyczerpują problemów prowokowanych ekspansją reklamy w prze-
strzeni publicznej i życiu społecznym miasta. Są co najwyżej ich identyfikacją. Nie można 
pominąć faktu, że reklama jest także złożonym zjawiskiem współczesnej kultury maso-
wej. W związku z tym jego pełny opis wymagałby metod badawczych właściwych antro-
pologii kulturowej. W tej perspektywie wpływ reklamy na ludzkie życie można by porów-
nać z oddziaływaniem treści religijnych, czy mitologicznych na człowieka.21  

Zaprezentowana analiza jest tylko próbą zmierzenia się z żywiołem rynku reklamowego. 
W rzeczywistości jest to niekończąca się, syzyfowa walka różnorodnych struktur urzędo-
wych miasta, podmiotów społecznych i organizacji pozarządowych, wymagająca zasto-
sowania czasochłonnych procedur administracyjnych oraz zaangażowania niewspółmier-
nych do efektów sił i środków. Taki zapewne jest koszt zaniechania rozwiązań radykal-
nych i działań edukacyjnych zastosowanych w wielu miastach europejskich. Biorąc pod 
uwagę obowiązujący, a niezadowalający stan prawny oraz potrzebę wzmocnienia jego 
egzekucji wydaje się, że walka z chaosem reklamowym wymaga: 

− rozwinięcia bardziej szczegółowych zapisów w planach miejscowych dotyczących 
wymiernych aspektów i warunków obecności reklamy w przestrzeni publicznej, 

− wprowadzenia obowiązku opracowania bardziej rozbudowanych merytorycznie 
wniosków do procedur legalizacyjnych, umożliwiających kompleksową ocenę lokali-
zacji reklamy (dokumentacji stanu istniejącego, kontekstu architektonicznego, wizu-
alizacji reklamy i jej otoczenia etc.),  

− prowadzenia przez odpowiednie służby pełnej, aktualnej dokumentacji o lokalizacji, 
rodzaju i liczbie reklam w przestrzeni miejskiej,  

− scalenie i wzmocnienie rozproszonych kompetencji decyzyjnych w rękach osób oraz 
organu odpowiedzialnego za ład przestrzenny i wizualny w mieście. 

ADVERTISEMENT IN MUNICIPAL PUBLIC SPACES 

The causes of the ineffectiveness of combating advertisement include: 

− non-existence of any legal regulations that would enable local authorities to control 
the advertisement chaos,  

− legal regulations that are convenient for advertising companies but oversimplified, 
which are insufficient for comprehensive evaluation of the consequences of 
advertisement placement,  

                                                 
21 E. Bażański, Kulturowe uwarunkowania percepcji reklamy, w: Patrzałek W., (red.) Kulturowe determinaty 
zachowań konsumenckich, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s.212 
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− diffused liability of decision-making and opinionating bodies resulting from the 
conflict of interest or lack of trust in their competences.  

The attitude of local authorities towards the problem is anything but consistent. There is 
often a clash between the intention to combat advertisement and the need to maximize 
the income from legalization fees.  

The problem will continue to grow along with introduction of new information technologies 
and LCD outdoor electronic media on a mass scale, which can monitor passers-by, 
respond to the touch and the observer’s eye movements, scan faces, and recognize 
gender and age in real time. Moreover, they can predict purchasing habits from credit 
cards and mobile phones and adjust, personalize and tailor advertising messages 
according to the unique profile of the recipient. As a result, advertisement will become 
much more effective and desired by marketing companies, yet dangerous for the sense 
of privacy, safety and freedom of an individual in the public space.  

In case of advertisement, as well as other factors that impact city’s aesthetics, may prove 
useful here is analysis of the visual perception of advertisement and its architectonic 
background, as well as assessment of advertisement’s impact on people and their mental 
and physical health. These relations may be considered from the following three 
perspectives: 

− sensory overload (visual) when environmental stimuli (their number and intensity) 
generate an excessive level of stimulation that exceeds the ability to remember or to 
process such stimuli, 

− deterioration of the quality of life and health conditions of living or working by limiting 
the access to sunlight, daylight and fresh air from occupied areas, as well as by 
aggressivity of large-format billboards illuminated at night time,  

− physical hazard, when advertisement media (just as any other components of 
municipal furnishing) impede convenient and safe movement of people (especially 
those with sensory handicaps). 

The quantitative criterion of sensory overload is expressed by means of the percentage of 
the space occupied by advertisement:  

− in relation to the general facade of the building (street front), or 
− in relation to the dimensions of the visual field of an individual (upper half) 

Depending on the degree of complexity of the facade it may be assumed that 
advertisement will constitute the following:  

− a significant or equally important component below the threshold of 50% or 30% of 
the façade surface, and  

− a dominant component exceeding the abovementioned thresholds. 

The qualitative criterion of sensory overload is also low legibility of advertising message, 
which may result from a failure to adjust the size of graphic elements in advertisement to 
the actual distance from which it is viewed. As a result, the surface occupied by 
advertisement (advertisement visibility threshold) does not overlap with advertisement 
legibility and comprehensibility threshold. This causes advertisement to become visual 
waste. Nevertheless, it should be mentioned that the larger the graphic elements in 
advertisement (font, symbols, drawings, photographs), i.e. the higher legibility, the more 
aggressive advertisement becomes.  

Large-format banners placed on building facades constitute an exceptional case of 
advertisement expansion. Revenue from such practices, which are lawless and 
unauthorized, benefit property administrators and residential communities, who give 
consent to their windows being obstructed at times for weeks in spite of deterioration of 
their living conditions. Advertisement media (apart from other elements of street 
furnishings, such as benches, parking meters, garbage bins, telephone booths, trees, 
traffic light post, etc.) may constitute impediments for free and safe movement in public 
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spaces. This is a part of a major problem of accommodating needs of all categories of 
users, including persons with motor or sensory disabilities (the blind or the short of 
hearing).  

In view of the binding legal regulations, which are not satisfactory, it seems that tackling 
advertising chaos requires the following actions: 

− expansion of detailed provisions in local plans regarding rational aspects and 
conditions for presence of advertisement in public spaces,  

− introduction of requirement for mandatory provision of more detailed conclusions to 
legislative procedures, which will enable comprehensive evaluation of placement of 
advertisement (documentation of the current status, architectonic context, 
visualization of advertisement and its surroundings, etc.), 

− maintenance of full and updated records of the location, type and number of 
advertisements placed in public spaces by an especially designated service, 

− consolidation and reinforcement of diffused decision-making competences of persons 
and bodies responsible for spatial and visual aesthetics of the city.  
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ARCHITEKTURA – PRZESTRZEŃ „OGRANICZONA”1 
ARCHITECTURE – „CONSTRAINED” SPACE2   

Jan Kosiński 
 
Politechnika Krakowska 
Wydział Architektury 

STRESZCZENIE 

Sukcesy architektury minimalistycznej, skłaniają do pogłębienia badań nad kreowaniem 
i realizacją tej architektury. Oprócz badania jej cech immanentnych, coraz ważniejsze 
stają się analiza i ocena jej wartości kontekstualnych: wobec przestrzeni miejskiej i wo-
bec przyrodniczego krajobrazu otwartego. W poszukiwaniu ocen tych zjawisk i ich warto-
ści, autor użył dodatkowo, na zasadzie wspomagania własnych konkluzji – niestandar-
dowego narzędzia. Jest nim – przytoczenie dla poszczególnych zjawisk i efektów w twór-
czości tych architektów – specjalnie dobranych, uogólnionych poglądów, ferowanych 
przez innych twórców na łamach ich publikacji, a wśród nich zwłaszcza uwag i zwierzeń 
Petera Zumthora, jako swoistego superrecenzenta. 

Słowa kluczowe: twórczość, architektura, minimalizm, bryła, forma, pustka, natura, krajo-
braz. 

ABSTRACT  

The success of minimalist architecture induces one to make profound studies on creating 
and execution of this architecture. Besides studying its immanent characteristics, impor-
tant is the analysis and evaluation of its contextual values in relation to urban space and 
natural open landscape. In search of evaluations of these phenomena and their signifi-
cance, the author has additionally used a non-standard tool to support his own conclu-
sions. For each phenomenon and effects in the work of each architect he quotes specially 
selected generalised views other artists made known in their publications, including, in 
particular, the comments and thoughts of Peter Zumthor as a specific super-reviewer.  

Key words: creative output, architecture, minimalism, solid, form, void, nature, landscape. 

                                                 
1 Autor oparł niniejszy artykuł na dwóch niepublikowanych, własnych referatach seminaryjnych – szkicach doty-
czących architektury minimalistycznej: Bryła i Pustka oraz: Natura, wykonanych w WAPK w 2011 roku pod 
opieką naukową dr. inż. arch. Tomasza Kozłowskiego, w ramach przedmiotu kursowego Projektowanie Archi-
tektoniczne pod kierunkiem prof. zw. Dariusza Kozłowskiego. 
2 The article is based on two un-published papers the author delivered at seminars, sketches on the minimalist 
architecture: Solids and Empty Spaces, as well: Nature, prepared at the Faculty of Architecture, Cracow Univer-
sity of Technology, in 2011, under scientific supervision of Phd Tomasz Kozłowski, in the frame of course sub-
ject called Architectural design under supervision of Prof. Dariusz Kozłowski. 
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Zawarte w powyższym tytule stwierdzenie, może odbiorcy nasunąć na myśl pytanie, lub 
obudzić jego wątpliwości, – czym owa wspaniała gałąź sztuki, którą jest architektura – 
może być skrępowana, stłumiona? Czy w dzisiejszych czasach można w ogóle mówić 
odpowiedzialnie o ograniczaniu twórczego działania architektów? Przecież w dobie po-
stępu technologicznego, coraz nowszych rozwiązań i umiejętności konstruktorów, oraz 
przy rozbudzonych ambicjach inwestorów w XXI wieku, ograniczenie twórcy bryły archi-
tektonicznej jest coraz mniejsze, a nawet znikome. Spójrzmy jednak na ograniczenie w 
bardziej subtelny i głęboki, artystyczno-ideowy sposób:  

„Postęp w sztuce to nie powiększenie obszaru – to uświadomienie sobie ograniczeń.”3 

Przestrzenność – obok prostoty, wysublimowania – oraz komponowania za pomocą brył 
elementarnych, to jedna z najważniejszych cnót minimalizmu. Dlatego właśnie wielu wiel-
kich twórców projektuje swoje budynki „wpisując” w swe dzieła – pustkę. To ona pozwala 
odbiorcy na wyciszenie, kontemplację sztuki, dojście w tej kontemplacji – do konkluzji.  

1. BRYŁA I PUSTKA W ARCHITEKTURZE   

„W projektach silnie podkreślana jest potrzeba przestrzeni, przestrzeni „między”. Architek-
tura stanowi tło dla przedmiotu i życia, które się w nim i wokół niego rozgrywa. W percep-
cyjnej pustce rozwijają się zdolności postrzegania, sięgające poza znaki i symbole.”4 

Zdolność postrzegania, wykraczająca poza znaki i symbole, to właśnie niezmierna siła 
drzemiąca w zabiegu stosowania pustki w architekturze. Pozwala odbiorcy na wyjście 
poza granicę racjonalnego doznawania dzieła jako bryły, a wejście w doznania niedo-
słowne, niewerbalne – i pojednanie się w ten sposób z umysłem twórcy-architekta. 

Nie należy w tej mierze zapominać o potędze światła. Ono, „oplatając” architekturę – 
dodaje jej piękna, wyrazu i smaku. Jest nieodłącznym partnerem bryły, co widać w wielu 
realizacjach projektowanych stricte „pod grę” światła. Dowodem są znane prawdopodob-
nie każdemu dojrzałemu architektowi słowa Le Corbusier’a: 
„Architektura jest mistrzowską, prawidłową, wspaniałą grą brył w świetle.”5 

W cytowanym wykładzie, czytelnik znajduje także kolejne, ważne założenie, nasuwające 
na myśl minimalizm, jakim niewątpliwie jest kompozycja z brył elementarnych: 
„Sześciany, stożki, kule, cylindry i ostrosłupy to wspaniałe pierwotne […] najpiękniejsze 
formy.”6 

TADAO ANDO. Pierwszą osobowością, na której działalność architektoniczną pragnie 
autor tych słów zwrócić uwagę w tytułowej kwestii, to T. Ando. Wielki współczesny japoń-
ski architekt (1941), laureat architektonicznego odpowiednika Oscara – Nagrody Pritzke-
ra w 1995 roku, potrafi ukazywać surowość minimalizmu w szczególnie nowoczesny 
i swoiście ekstremalny sposób. Jego „rzeźby” wprawiają odbiorców w zadumę, kojąc 
emocje w miarę podziwiania sztuki mistrza i wczuwania się w nią. 

„Surowa, betonowa ściana to ulubiony przez Ando element. Wykonana z najwyższą dba-
łością o szczegół, zmienia oblicze betonu, sprawiając, że przestaje on wydawać się ma-
teriałem ciężkim, masywnym i agresywnym. Staje się natomiast subtelny, surowy, po-
wściągliwy, a nawet dramatyczny. Zmienia twarz pod wpływem zewnętrznej ingerencji 

                                                 
3 Georges Braque (1882-1963) jeden z czołowych artystów XX w., współtwórca kubizmu. W: Butler A. de. 
Wielcy malarze, ich życie, inspiracje i dzieło. Zeszyt 93 Kubizm. Eaglemoss Polska, Warszawa  2000.  
4 Mielnik A., Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Rozprawa dok-
torska w WAPK pod kierunkiem D. Kozłowskiego. Maszynopis w Bibliotece PK. Kraków 2010 
5  Corbusier Le. Précisions. Sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. Les Éditions G. Crès et Cie, 
Lainé et Tantet, Paris-Chartres 1930.  
6 J.w. 
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światła i deszczu. Ściana z surowego betonu jest gładka, jakby wygłaskana lub wypole-
rowana.”7 

Jednym z pierwszych budynków T. Ando, powstałych poza granicami jego ojczyzny jest 
Centrum Szkoleniowe Vitra. Kompozycja brył została wyjątkowo ciekawie zaaranżowana, 
w sposób nietypowo złożony, jak na obiekt o minimalistycznych założeniach. W centrum 
rzutu, od razu zauważa się zredukowany walec, do którego dostawione zostały pod róż-
nymi kątami nachylenia dwa prostopadłościany. T.Ando powycinał je, układając w ten 
sposób swego rodzaju architektoniczną „mozaikę”.  

 

Ryc. 1. Centrum Szkoleniowe „Vitra”, Weil nad Renem, RFN. Źródło/source: Furuyama M. 
Fig. 1. The “Vitra” Education Center. Weil am Rhine, BRD.   

Cylindryczna bryła jest obniżona względem pozostałych elementów, co daje świetną 
przestrzenność ogółowi wnętrza. Tadao Ando świadomie poszukuje nastrojowego, trans-
cendentnego wymiaru kreowanej przestrzeni. Światło jest dlań najważniejszym z do-
świadczeń dzieciństwa, którego doznał podczas wizyt w klasztorze chrześcijańskim. Od 
tamtej pory iluminacja ma dla niego wymiar kultowy. 

Nie bez przyczyny więc, w tym miejscu Czytelnik zostanie wprowadzony w problematykę 
kolejnego budynku autorstwa Tadao Ando. Tym razem będzie to właśnie obiekt sakralny. 

Słynny Kościół Światła ukazuje grę brył w świetle w sposób arcy-przejrzysty. Dzięki wy-
cięciu krzyża na głównej elewacji budynku, do środka wpadają mocne promienie „pozo-
stające” we wnętrzu. To także zasługa rozwiązania, jakie zastosował Tadao Ando, aby 
nie wprowadzać przeszklenia do wycięć. Pragnął i zrealizował takie minimalistyczne i 

                                                 
7 Furuyama M. Ando. Taschen, Köln 2008. 
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radykalne rozwiązanie, dzięki któremu iluminacja wnika do nawy bezpośrednio, bez 
zbędnych przeszkód. 

„Takie czynniki jak światło i wiatr mają tylko wówczas znaczenie, gdy wpuszcza się je do 
wnętrza domu – tak, że tam są izolowane od świata zewnętrznego. Takie izolowane 
fragmenty światła i powietrza, symbolizują cały świat przyrody. Formy, które stworzyłem, 
zmieniają się i zyskują na znaczeniu przez elementy te przyrody, którymi są właśnie świa-
tło i powietrze – które zaznaczają bieg czasu oraz przemiany pór roku.”8 

 

 
Ryc. 2. Kościół Światła, Ibaraki, Prefektura Osaka, Japonia. Źródło/source: Ando T. 
Fig. 2. The Church of Light, Ibaraki, Osaka Prefecture, Japan. 

Z kolei, Muzeum prestiżowej amerykańskiej Nagrody Pulitzera – przyznawanej w różnych 
kategoriach dziennikarstwa – cechuje się pozorną prostotą idei i jej wykonania. Stanowi 
lapidarny system brył i pustek, przeplatających się pod kątem prostym. Jest to jednak 

                                                 
8 Tadao Ando, in the Pritzker Architecture Prize. The Hyatt Foundation: Jenson and Walker, Los Angeles 1995. 
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tylko z pozoru prosta kompozycja przestrzeni i światła. Jej świetność odnajduje się w 
harmonii brył uspokajających kontekst miejski, oraz przede wszystkim ofiarowanie wi-
dzom możliwości spokojnej kontemplacji zamieszczonych ekspozycji, nieprzytłoczonych 
„ascetycznymi” wnętrzami japońskiego mistrza, ale uzyskujących w architekturze wnętrza 
bezpretensjonalne tło.  

Podczas gdy wcześniej przedstawiony budynek szkoleniowy Vitry był pierwszym zagra-
nicznym dziełem Ando, to Muzeum jest jego pierwszą realizacją w Stanach Zjednoczo-
nych. „Dom” Pulitzera, ma doniosły wkład w kierunek rewitalizacji miejskiego krajobrazu 
historycznego St. Louis. Ando mówi o budynku określając go jako: „Miejsce możliwości, 
… miejsce wzajemnego odkrycia.”9 

"Widzę to, jako wykreowanie przestrzeni, stworzonej, aby inspirować użytkowników, 
a także, aby rozwinąć swoją własną świadomość projektową. Chcę stworzyć szczególnie 
stymulujące miejsce, gdzie dzieła sztuki nie będą wystawiane tylko jako okazy, ale prze-
mówią do nas jak żywe."10 

 

Ryc. 3. Muzeum Pulitzera, St. Louis, Missouri, USA. Źródło/source: Nussaume Y. 
Fig. 3. The Pulitzer Museum, St. Louis, Missouri, USA.  

Tadao Ando dał doskonałą szansę wielbicielom sztuki i kultury do podziwiania ekspona-
tów. Potwierdzenie tego, znajdzie widz od razu w głównej galerii znajdującej się we 
wschodnim skrzydle budynku. Tam obecności oglądających towarzyszyć będzie nieprze-
rwane pasmo przestrzeni, na długości pięćdziesięciu dwóch metrów; stanowi to niemal 
łączną długość budynku. To pasmo jest doskonale dopełnione promieniami słońca oraz 
widokiem na cieszący wzrok basen i na zachodnie skrzydło budowli. 
                                                 
9 J.w. 
10 Art of Ando in St. Louis.  Architecture Week 24 Oct., Eugene, Oregon, 2001. 
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MIES VAN DER ROHE. Jest on w niniejszym poczcie drugą kultową postacią, tym razem 
pionierską, wcześniejszą o półwiecze, ikoną takiej architektury modernistycznej, na której 
wyrósł minimalizm. Głosił hasło „Less is more”, którego nie należy rozumieć jako zredu-
kowanie do mniejszej ilości, lecz do rzeczy najistotniejszych11.  

„Mies van der Rohe nie lubił wypowiadać się na temat swoich dzieł. Natomiast znane są, 
z jego rozmów ze studentami i młodymi architektami, pytania ogólnej natury”12, „ponieważ 
wierzył, że pytania takie sięgają głęboko w istotę rzeczy i mogą mieć istotne znaczenie 
dla rozwoju architektury”13  

W kategoriach architektonicznych, rozważanych na tych stronicach, konkretnym przykła-
dem, wybitnie frapującym, jest dom letniskowy, zaprojektowany dla doktor medycyny: 
Pani Edith Farnsworth.  
 

 
Ryc. 4. Dom Pani Farnsworth, Plano, Illinois, USA. Źródło/source: http://www.dailyicon.net/2008/05/icon-
farnsworth-house/ 
Fig. 4. Ms Farnsworth House. Plano, Illinois, USA. 

Dom letniskowy w Plano (1951), arcydzieło Miesa van der Rohe, to niemal ideał szklane-
go domu, (obok słynnego „Glass House” w New Canaan (1949), autorstwa Philipa John-
sona). Dom Miesa został praktycznie w całości przeszklony, a konstrukcję stanowią wy-
łącznie cienkie słupy, wydające się ledwie nieść własny ciężar. Dzięki tak wyrafinowa-
nym, wytężonym konstrukcyjnie, filigranowym zabiegom budowlanym, czuje się lekkość i 
poetykę bryły, którą ceniący sobie piękno i prostotę architekt może podziwiać i przyjmo-
wać, jako inspirację. Magia tego domu tkwi w jego usytuowaniu jak i wg. autora tych słów 

                                                 
11 Trzeciak P. 1000 tajemnic architektury. Nasza Księgarnia, Warszawa 1980. 
12 Stelmach B., Minimaliści a awangarda. Tendencje minimalistyczne we współczesnej architekturze w świetle 
koncepcji architektury „oryginalnego porządku” awangardy lat 30-tych, Rozprawa doktorska w WAPK pod kie-
runkiem D. Kozłowskiego. Maszynopis w Bibliotece PK. Kraków 2009. 
13 Carter P. Mies van der Rohe at work. Phaidon, London, 1999. 
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– w kolorystyce. Czyli w arcy-prostocie: śnieżnej białości betonu i srebrzystości refleksji 
szkła.  

Odludna polana pośród drzew, nieopodal jeziora, to szczególnie stosowna, naturalna 
„kryjówka” dla takiej perły modernizmu. Woda i zieleń to odwiecznie korelujące ze sobą 
„podzespoły” dobrej architektury. To wyznaczniki wyobraźni i postrzegania świata przez 
projektanta; uwidocznienie jego zamysłu i spojrzenia na własną twórczość. Tworzenie 
budowlanej bryły z ogrodem to wprawdzie danie szansy na wystawianie domowników ku 
kontaktom z przyrodą, jednakże o ileż słabsze jest ono niż niewygrodzone życie w „ser-
cu” przyrody. Mies van der Rohe potrafił wnieść współdziałanie natury i technologii na 
zupełnie inny poziom. Po tej realizacji trudno już mówić o postrzeganiu tych dwóch bytów 
oddzielnie. Zastanawiające i budzące refleksje jest, że takiej niezrównanej integracji do-
konano właśnie w radykalnym modernizmie, a więc w etosie z założenia technokratycz-
nym, kulturowym, ujarzmiającym, a przynajmniej podporządkowującym sobie siły natury. 

Wspomniana czysta biel, której architekt użył, to idealny kolor pozwalający na odprężenie 
się, chwilowe zapomnienie o kłopotach życia codziennego jak i utożsamienie się z ota-
czającym pięknem i przestrzenią natury. To szczególnie ważne warunki, jakie spełniać 
powinien dom „drugi”. Dzięki bogatym przeszkleniom użytkownik jest właściwie cały czas 
pośród „pustki” – z głębi której odbiór świata zewnętrznego jest już nieco inny. Nawet dla 
znajdujących się w niej osób nie istnieje pojęcie wszechobecnej nicości. Jak powiedział 
John Cage, amerykański kompozytor, twórca słynnej kompozycji 4’33, czyli 4 minut i 33 
sekund ciszy: „nie ma czegoś takiego jak pusta przestrzeń lub pusty czas, zawsze jest 
coś do zobaczenia, coś do usłyszenia.”14 
W odniesieniu do jego utworu odbiorca musi wznieść się na wyższy, niewerbalny odbiór 
muzyki, poszerzenie percepcji. Jego słowa są też sprzężone z architekturą minimali-
styczną. Jej rozległe, puste przestrzenie, tafle szkła, potężne betonowe ściany słupy 
i fryzy, wreszcie ascetyczne wykończenia oddają swoją lapidarnością siłę i energię pobu-
dzającą widza. Jednakże dla pełniejszego przeżycia trzeba potrafić się z nimi utożsamić 
poprzez wejście w wyobraźnię pomysłodawcy i obiektywnie rozpatrzyć sens jego pracy. 

MATHIAS KLOTZ to wybitny współczesny architekt średniego pokolenia (1965, dyplom 
1990) kierujący się założeniami modernizmu w ujęciu minimalistycznym. Pochodzi z Chi-
le, gdzie zrealizował większość swoich projektów. Podobnie jak projektanci wymienieni 
wcześniej, nie przykłada dużej wagi wyrazowej do detalu, a zwłaszcza do ornamentu, 
lecz do wysublimowania formy poprzez redukcję, materiał, czasami także poprzez sub-
telną dekompozycję. Zwłaszcza do materiału przykłada wysoką miarę, jeśli rozważa jego 
zróżnicowanie – wykorzystując rozmaitego rodzaju stal, drewno i inne tworzywa „upięk-
szające” elewacje budynku. Dla uniknięcia monotonii stosuje surowe drewno lub bielone 
ściany obok kamiennych lub betonowych. Te złożone zestawy odnoszą się strukturalnie i 
programowo do większości prac architekta.  
Ciekawe może być spostrzeżenie, że pomimo diametralnej odmienności efektów este-
tycznych, postawa M. Klotza jest tożsama z wyznaniami P. Zumthora: „[…] w kontekście 
obiektu architektonicznego mogą one (materiały) nabrać walorów poetyckich. W tym celu 
niezbędne jest wygenerowanie w samym obiekcie odpowiedniego związku form i sen-
sów, ponieważ materiały jako takie nie są poetyckie. Sens, który należy nadać material-
nemu tworzywu, leży poza granicami reguł kompozycyjnych. Namacalność, zapach i 
sposób akustycznego wyrażania się materiałów to jedynie składniki języka, w którym 
pragnę się wypowiadać.”15 
M. Klotz, podobnie jak autor powyższego cytatu, uznaje dobór materiału za czynność 
niezwykłą, poetycką, wyjątkowo ważną, a zarazem trudną dla zadowolenia odbiorcy w 
estetycznych skutkach. 

                                                 
14 Revill, D. The Roaring Silence: John Cage  –  a Life. Arcade Publishing, New York 1993. 
15 Zumthor P. Myślenie architekturą. Karakter, Kraków 2010. 
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Ten chilijski neomodernista – minimalista, pokazuje wnętrzem swoich obiektów fanta-
styczną przestrzenność okalających je brył elementarnych. Swoiste piękno pustki daje się 
zauważyć właściwie w każdej realizacji M. Klotza, niezależnie od tego, czy jest to prze-
strzeń prywatna, czy publiczna.16  

 

 
Ryc. 5. Ponce House, Buenos Aires, Argentyna. Źródło/source: Miguel, A. 
Fig. 5. The Ponce House, Buenos Aires, Argentina. 

Dom powstał na przełomie roku 2001-2002 dla prywatnego inwestora Hernana Ponce. 
Dobór działki wpłynął w sposób znaczący na bryłę i kompozycję budynku. Jej wymiary są 
bardzo niestandardowe gdyż wynoszą 16x120 metrów. Dom otaczają wokół wspaniałe 
drzewa – bujne i rozłożyste, niemal oplatające wschodnią elewację. Działka cechuje się 
także spadkiem prowadzącym nad wodę. Aby domownik nie stracił pięknego widoku 
wchodząc do domu, M. Klotz zdecydował się na skomponowanie budynku z dwóch roz-
suniętych, ale zarazem przenikających się brył.  

Są nimi w tym przypadku prostopadłościany. Jeden mniejszy „zawieszony” jest wyżej, 
dolny zaś – jest odeń nieco większy. Z tego powodu – ciężar kompozycji spoczywa na 
dole, dzięki czemu obserwator odbiera całość formy jako delikatną i „zwiewną”. Na dole 
znajdują się mieszkaniowe przestrzenie „publiczne”: kuchnia, tarasy oraz basen. Na gó-
rze tradycyjnie znajdują się sypialnie oraz przestronny taras z bajecznym widokiem na 
sąsiadującą przyrodę. 

Główne bryły willi pokryte są - wcześniej wspominanym - surowym drewnem. Doskonale 
koreluje ono z naturalnym otoczeniem, a w dodatku komponuje się kolorystycznie z bar-
wą piachu zalegającego w dolnej części działki. Dominującym materiałem jest jednak 

                                                 
16 Miguel A., Architecture and Projects.  Mathias Klotz, Electa Architecture, Milan 2006. 
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szkło, które powoduje dodatnie złudzenie długości budowli. To czyni dom jeszcze bar-
dziej dynamicznym i „nieuchwytnym”. Tendencję tę można odnaleźć w wielu domach 
mieszkalnych autorstwa M. Klotza. Spora ich część jest wydłużona, przeszklona i jakby 
„wychyla się” z zieleni, gotowa gwałtownie z niej wyskoczyć. Dynamizacja formy plus 
fenomenalne dobranie aranżacji otoczenia to cnoty tego architekta. Nigdy nie zapomina 
on, jak ważna jest koordynacja bryły w pejzażu. Projektuje tak, by użytkownik 
w domowym zaciszu móc zagłębić się we własnych myślach pośród spokoju i ciszy, w 
komfortowych warunkach środowiskowych. Wobec niechęci M. Klotza do wykładania 
swojej idei organizacji zamieszkiwania, raz jeszcze wykorzystajmy w tym przypadku zna-
komitą wykładnię Zumthora: „Dbam o brzmienie pomieszczenia, o walory akustyczne 
materiałów i powierzchni oraz o ciszę, która jest wstępnym warunkiem słuchania.”17 

Sam Peter Zumthor często i różnorodnie tłumaczy w swych tekstach, „jak ważny jest 
dobór odpowiednich mieszanek, by nasza dusza czuła się odpowiednio ugoszczona i 
gotowa do refleksji we własnym domu”.18 

Las Niñas to wykonany przez M. Klotza i zrealizowany projekt zespołu industrialnego, na 
zlecenie francuskiego producenta win. W tym wypadku są to wina chilijskie 
o renomowanej jakości i tradycyjnej nazwie, właśnie Las Niñas. Zapotrzebowanie objęło 
stację produkcyjną w Chile, by stamtąd eksportować wino głownie na rynki Stanów Zjed-
noczonych. Obiekt poza kameralnymi w skali pomieszczeniami takimi jak biura, laborato-
ria i sanitariaty – posiada fundamentalne trzy sektory. Pierwszy jest przystosowany do 
umieszczania w nim kadzi produkcyjnych; drugi służy do składowania beczułek, a trzeci – 
do leżakowania butelek. Każda część winiarni to osobna bryła, „pudełko”. Każde wyko-
nane jest z tych samych dwóch, ale radykalnie innych materiałów, do czego powodem i 
pretekstem stały się różne funkcje w odpowiednich fragmentach tych budynków19. 

 

 
Ryc. 6. Winiarnia Las Niñas, Santa Cruz, Chile. Źródło/source: Miguel, A. 
Fig. 6. Las Niñas Wine Center, Santa Cruz, Chile. 

Boczne, szczytowe, krótsze elewacje wschodnie i zachodnie zostały zadecydowane jako 
nieprzejrzyste, kadrujące naświetlenie i widoki na obydwie strony. Zostały dlatego wyko-
nane z materiału bardzo podobnego do tego, który przedstawiono w przypadku wcześniej 

                                                 
17  Zumthor P. Myślenie… Dz.cyt. 
18 J.w. 
19 http://www.de.abduzeedo.com/architect-day-mathias-klotz 
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opisywanego domu projektowanego przez tegoż autora. Jest nim surowe drewno – 
w postaci wielu drobnych w swej skali deszczułek, ustawionych w formie pionowego li-
stwowania. To tworzywo doskonale „wzbogaca” surową pudełkową bryłę fabryki, zwłasz-
cza na tle otaczającego otwartego krajobrazu zielonych winnic. Pozostałe dwie elewacje 
nie nawiązują już doborem materiału do wspomnianego „Ponce House”, ani do innych 
„listwowanych” pionowo i poziomo domów autorstwa Klotza, łącznie z jego własnym.  

Główne, podłużne elewacje budynków winiarni, tworzą ogromne ściany osłonowe z prze-
zroczystego poliwęglanu, idealnie przenoszące światło dzienne do wnętrza budowli. Jed-
na tylko, najciekawsza fasada jest ze względów funkcjonalnych dwu-materiałowa: niski 
parter posiada pełne przeszklenia, ale ponad nim cała fasada jest panelowana drewnem. 
Przypomina to co nieco budynek miejski z użytkowymi parterami, a z pełnymi ścianami 
mieszkaniowymi powyżej. Cały projekt jest niezmiernie lapidarny, pozbawiony drogich 
wykończeń, czy spektakularnych detali, gdyż budżet został mocno zaciśnięty. Na tle kra-
jobrazu jest ewidentnym manifestem minimalizmu. 

KONKLUZJA. Architekturę minimalistyczną można przedstawiać na wiele sposobów, za 
pomocą różnych materiałów, umiejscawiać w przeróżnych otoczeniach. Każdy jednak 
obserwator i komentator, szanujący ten nurt i znający jego korzenie wie, iż projekty tego 
pokroju nie mogą „krzyczeć” formą, wabić ani ornamentem, ani bogatym detalem. Reali-
zacje te przyciągać winny pokorą kompozycji, ascezą bryły jak i jej elementarnością, bez-
pretensjonalną zgodą z naturą i co najważniejsze, korelacją z umysłem i emocjami od-
biorcy. Prostota wykonania, ogromne przestrzenie, „powycinane”, odjęte, zdekompono-
wane elementy na elewacjach oraz „intymna, wabiąca” pustka.  
Nieco przewrotne porównanie, które pojawić się może w myślach na temat tych kwestii, 
to przyrównanie powyższych słów do muzyki amerykańskiego kompozytora Philipa 
Glass’a. Muzyk nie potrzebuje całej orkiestry, śpiewaków i chóru, aby porywać uczucia 
i myśli milionów melomanów z różnych krajów i kultur świata. Jego muzyka niewątpliwie 
jest minimalistyczna, pozwala na chwile zadumy i refleksji, koi zszargane nerwy, zatem 
odbierana jest przez słuchacza znakomicie. Tak samo czuć się powinien i myśleć czło-
wiek podziwiający architekturę.  

Potwierdza to opinia, która sformułował przed 80 laty, twórca puryzmu, znakomity malarz 
i myśliciel, partner Le Corbusiera – Amadeusz Ozenfant (1886-1966): „Naturalna selekcja 
tworzy czyste formy pełne eleganckiej i oszczędnej prostoty”20. Zbliżony pogląd głosi 
Richard Meier (1934, Nagroda Pritzkera 1984), jeden z największych autorytetów wśród 
żyjących architektów – zawsze wierny eleganckiej, wyrafinowanej estetyce, szacunkowi 
dla tradycji Corbusiera, racjonalności, bezpretensjonalności i śnieżnej bieli w kolorystyce: 
„Najważniejsze w budynku są klarowność, otwartość i bryła […]”21 

2. ARCHITEKTURA BETONOWA PERŁĄ KRAJOBRAZU 

Dla niektórych Czytelników słowo „perła” zawarte w pierwszym zdaniu rozdziału może 
wydawać się przesadne – zbyt mocne by określać nim współczesną architekturę. Jednak 
po wnikliwej analizie można pokusić się na propozycję stwierdzenia, że niektóre nowe 
i najnowsze realizacje, także te grawitujące w kierunku estetyki minimalizmu, ulokowane 
w sercu natury – zasługują doprawdy na miano pereł. Nie lada sztuką jest umieścić su-
rowy, wysublimowany, „zimny” obiekt pośród tętniących życiem elementów „matki ziemi” 
tak, by idealnie dopasował się swoją formą, elewacjami, materiałem do swego otoczenia. 
Ale jednocześnie Natura to potężna inspiracja innowacyjności dla architektów jak i w 
ogóle dla artystów – od malarzy, po poetów.  

                                                 
20 Ozenfant A. Foundations of Modern Art. London 1931. W: Recenzja: 
http://www.goodreads.com/review/show/8792196 
21 Wypowiedź R. Meiera po otrzymaniu Nagrody Pritzkera. W: Gössel P., Leuthäuser G. Architektura XX wieku. 
Taschen, Köln 2006. 
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Znów Peter Zumthor jest w tej mierze kompetentnym obserwatorem i autorytatywnym 
komentatorem: „[…] miasto raczej mnie inspiruje i irytuje; uskrzydla albo tłamsi, budzi we 
mnie pewność siebie, ciekawość, napięcie, rozdrażnienie złość… albo onieśmiela. Nato-
miast pejzaż, o ile tylko się w nim zanurzę daje mi wolność i spokój.”22  
 

Domy w krajobrazie dają domownikom szansę „zasmakowania” w zieleni, czystym powie-
trzu, krystalicznej wodzie – z dala od zgiełku i pośpiechu, które towarzyszą życiu w mie-
ście. Każdy normalny człowiek potrzebuje spokoju i miejsca, gdzie odnajdzie siebie, po-
zwoli uwolnić się swoim emocjom, uczuciom i ciału. Nie bez powodu wiele osób pozwala 
sobie na tak zwane „domy drugie” – schowane i zamaskowane przed stresującą miej-
ską/mieszczańską rzeczywistością. Wyciszenie pomaga inspiracji zwanej natchnieniem, 
ukrytej wenie, wpadaniu na innowacyjne a nawet na genialne pomysły. 

„Takie rzeczy jak światło i wiatr mają tylko wówczas znaczenie, gdy wpuszcza się je do 
wnętrza domu, także tam są izolowane od świata zewnętrznego. Te izolowane fragmenty 
światła symbolizują cały świat przyrody. Formy, które stworzyłem, zmieniają się i zyskują 
na znaczeniu przez elementy przyrody /światło i powietrze/, które zaznaczają bieg czasu 
i zmianę pór roku....”23 

Obiektami poniższej analizy i oceny stały się domy ulokowane w pejzażu, wykonane 
głównie z betonu. Obiegowo bowiem materiał ten uważany jest za „ciężki” i mało przyja-
zny naturze. Tymczasem minimalizm, a wcześniej modernizm, późny modernizm i neo-
modernizm to nurty lubujące się w tym materiale budowlanym i wykończeniowym, nota 
bene odkrytym przez Rzymian i użytym np. w Panteonie. Trafnie użyty beton sprawia, że 
realizacje stają się ukojeniem dla zmęczonych oczu, „nie krzyczą swoim wyglądem a 
śpiewają czystym głosem”24. Pośród natury wiele się wokół dzieje, zaczynając od szumu 
wiatru, szmeru wody, a kończąc na intensywnej kolorystyce bujnego otoczenia. Naturalny 
kolor betonu uspokaja nawet najbardziej zdekonstruowane budynki i pozwala użytkowni-
kom jak i obserwatorom „wziąć głęboki oddech”25, obserwując i odczuwając: „[…] wysu-
blimowane, wysmakowane właściwości surowego materiału.”26  

Czysty żelbet stał się jednym z najważniejszych środków wyrazu współczesnej architek-
tury minimalistycznej, wszakże: " […] ma on własności naturalnego materiału tej samej 
rangi, jaką posiada drewno czy terakota, jakby było odtworzonym kamieniem, wartym 
zachowania w swoim stanie naturalnym".27 

Zauważmy nawiasem, że Dom Nad Wodospadem, kultowy obiekt autorstwa F. L. Wrigh-
ta, jest w swojej wspaniałości rozpoznawalny w niesamowitym krajobrazie – właśnie po-
przez minimalistyczne betonowe jasne tarasy, podczas gdy jego tradycjonalistyczne, 
szare części regionalne, zbudowane z naturalnego „rwanego” kamienia, pozostają w 
wizualnym i estetycznym cieniu. 

TADAO ANDO. Ponownie, jak w rozdziale poprzednim, to właśnie Tadao Ando i jego 
dzieło stają się podmiotem i przedmiotem, przywołanymi w pierwszej kolejności rozważań 
w kategoriach relacji minimalizmu z krajobrazem.  

Dom 4 x 4, usytuowany jest w krajobrazie wodno-lądowym, tuż przy wąskiej piaszczystej 
plaży. Jego okna ukazują widok na wyspę Awaji w prefekturze Hyōgo, opodal Kobe w 
Japonii. Znajduje się we wschodniej części Wewnętrznego Morza Seto (Setonai–Kai), 
pomiędzy wyspami Honsiu i Sikoku. Jako że wysepka stanowi punkt na drodze transpor-

                                                 
22  Zumthor P. Atmospheres.  Birkhäuser, Basel – Boston – Berlin  2006. 
23 Tadao Ando, … Dz.cyt.  
24 Furuyama … Dz.cyt. 
25 J.w. 
26J.w. 
27 Minimalism – Minimalist. Könemann-Tandem , Königswinter/ Köln 2003. 
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towej pomiędzy wspomnianymi dwiema wielkimi wyspami, pierwotne znaczenie nazwy 
wysepki to "droga do prowincji Awa" (Awa-ji). 

 

 
Ryc.7. Dom 4 X 4, Kobe, Japonia. Źródło/source: Iwata M. 
Fig.7. The House 4 X 4, Kobe, Japan. 
 

Tutaj właśnie, opodal było epicentrum wielkiego trzęsienia ziemi w 1995 roku.  
Prezentowany dom, nazwę swoją zawdzięcza faktycznej wielkości fundamentów, gdyż 
liczą one właśnie 4 na 4 metry. Na nich, obiekt prosto wznosi się w górę, aż do najcie-
kawszego punktu budynku, czyli przesunięcia w poziomie betonowo-szklanego kubusa. 
Zabieg ten, to kwintesencja grania „corbusierowskimi” z definicji bryłami elementarnymi28, 
których Ando często używa podczas projektowania. 

W przedstawionej „twardej” betonowo – szklanej strukturze pudełkowej, Tadao Ando 
w mistrzowski sposób operuje światłem i cieniem oraz oczywiście – widokiem. Te czynni-
ki radykalnie zmiękczają i odwracają niejako ową twardość we wrażliwość i poetykę. 
Dzięki temu w Domu 4 x 4, podczas podziwiania fal morza Seto twarz użytkownika jest 
omiatana promieniami słońca wpadającymi przez ogromne, ponad trzymetrowe prze-
szklenie, oraz podlega arcy ciekawym grom: kadrowania widoków, światła i cienia. 

MARIO BOTTA. Jest autorem fascynujących domów betonowych i/lub oblicowanych 
klinkierem, w krajobrazie swojego regionu Ticino. Stanowią one autorski paradygmat 
nowoczesnego domu w krajobrazie natury. Ten wielki architekt to bardzo doświadczony  
twórca (1943). Jest laureatem wielu najbardziej prestiżowych nagród, np. Nagrody Beto-
nu. Jednocześnie działa jako naukowiec; jest w posiadaniu wielu tytułów dr. honoris cau-
sa w rozlicznych krajach. Uchodzi za świetnego wykładowcę, m.in. odwiedził z wykładem 
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej na przełomie lat 80. i 90. XX w.  

M. Botta miał okazję pracować z tak wielkimi mistrzami jak Le Corbusier i Louis I. Kahn, 
któremu szczególnie wiele zawdzięcza w swej estetyce architektonicznej. Projekty Botty 
przedstawiają styl swoistego neo- modernistycznego regionalizmu, cechują się minimali-
styczną prostotą i masywną, lecz jakże kunsztowną i przemawiającą do człowieka bryłą. 
M. Botta doskonale „maskuje” doświetlenia w budynku, stosując system wycięć na ele-
wacjach, dzięki czemu nie traci z powodu okien pierwotnego zamysłu jednolitej formy i 
                                                 
28  Trzeciak P. Przygody architektury XX wieku. Nasza Księgarnia, Warszawa 1974. 
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pozwala patrzeć na nią całościowo, obrazowo – jako na lapidarną bryłę ostro odcinającą 
się od tła.  

Mistrz Botta zaprojektował wiele budynków użyteczności publicznej takich jak katedra, 
banki, muzea, galerie, biurowce, domy opieki, licea i biblioteki. Jednakże dla potrzeb 
badawczych niniejszej pracy, uwagę najbardziej przyciągają wspaniałe rezydencje, domy 
jednorodzinne projektowane w przestrzeni naturalnej, przyrodniczej, a nie w sercu miej-
skiej dżungli. Najdalej wysunięty na południe kanton Szwajcarii, czyli Ticino to miejsco-
wość, w której znajdują się dwa domy Mario Botty wywołujące – pomimo upływu dekad – 
niezmiennie ogromne wrażenie i zarazem wciąż pobudzające inspiracje w kolejnym po-
koleniu projektantów29. 

 

 
Ryc. 8. Dom jednorodzinny, Riva San Vitale, Ticino, Szwajcaria. Źródło/source: Coppa A. 
Fig. 8. The Family House. Riva San Vitale, Ticino, Switzerland.  

Dom w Riva San Vitale został wybudowany na spadzistym zboczu dochodzącym do 
brzegu jeziora Lugano. Tło kompozycyjne dla budowli stanowią drapieżne, odległe, 
ośnieżone góry alpejskie Ticino. Są świetnie widoczne z najwyższego poziomu długiego 
mostku stalowego, pomalowanego na czerwono. Dom składa się z sześciennych ram 
i z ciężkich, wielkogabarytowych bloków betonowych. Duże ilości przestrzeni przezna-
czonych dla użytkowników, wypełniają bogate, przeważnie kwadratowe wnętrza, poczy-
nając od pierwszej ćwiartki na najwyższym piętrze dostępnym ze wspomnianego pomo-
stu, a kończąc cztery piętra niżej na poziomie salonu, bliskim już rzędnej jeziora.  

Znajdujące się na zewnątrz, niemal w centrum wejściowego placu - ogromne, kwadrato-
we schody, doskonale kontrastują z wewnętrzną klatką wykonaną w sposób nieco tajem-
niczy i intymny. Poprzez położenie twórczego nacisku na duże otwory wycięte w sze-
ściennych „masach”, dom osiąga monumentalność i pewność swej egzystencji. Szczeliny 
te zapewniają naturalny dopływ światła dziennego do „pustek” – wypełnionych obecno-
ścią użytkujących willę. Wnęki pozwalają też na chwilowy przystanek obserwacji, mającej 
głownie na celu kontemplację okolicznej przyrody, której w Riva san Vitale nie brakuje. 

M. Botta nie użył żadnego ornamentu, czy skupiającego uwagę detalu, poza akcentem 
kolorystycznym wprowadzonym na mostku prowadzącym do ostatniej kondygnacji. 
Wspaniałe mimo to – estetyczne wyrafinowanie i swoista ponadczasowość jego architek-
tury domów w Ticino, przywodzą na myśl cenne uwagi M. Charciarka na temat głębi 
aspektu świadomego nieużywania ornamentu w architekturze: 
                                                 
29 Coppa A. Mario Botta (Minimum). Ore Cultura Srl , Pero (Italia) 2009. 
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 „Na początku dwudziestego wieku trudnym do pojęcia było zrozumienie, że architektura 
może obyć się bez ornamentu. Należało również zrozumieć, że manifestacje Alfreda 
Loosa ‘ornament to zbrodnia’, nie była jedynie odrzuceniem zdobnictwa, ale kryła w sobie 
pewien (nowy) sposób rozumienia przestrzeni architektonicznej.”30 

 

 

Ryc.9. Casa Pregassona, Ticino, 
Szwajcaria. Źródło/source: 
Coppa  A. 
Fig.9. Casa Pregassona, Ticino, 
Switzerland. 

 

Kolejne dzieło M. Botty to chyba najlepsza inspiracja – spośród zrealizowanych dotych-
czas projektów mistrza – dla współczesnych, szczególnie wrażliwych i ambitnych, mło-
dych adeptów architektury, działających już w erze minimalizmu, a nierezygnujących z 
„czegoś więcej”. Willa Pregassona swoją bryłowością przypomina niemalże idealny sze-
ścian, gdyby nie zabieg lekkiego, arcy wyrafinowanego wydłużenia bryły wszerz. Modu-
larne wycięcia niezaburzające perfekcji, a dodające wyrazu formie, to kwintesencja dzia-
łań architektonicznych M. Botty – zabiegów jakże wyróżniających jego autorskie podej-
ście. 
W owej schodkowej redukcji elewacji, na środkowej kondygnacji skryte są przeszklenia 
ustawione pod kątem 45 stopni do całego prostopadłościennego układu. Są to we wnę-
trzu oryginalne miejsce wypoczynku powyżej podcięć w parterze. Środkiem otworu  
biegnie szyba – najbardziej „karmiąca” światłem domowników, zajmująca aż pełne dwa 
piętra. Architekt świetnie spisał się w roli jakby „rzeźbiarza”, który podczas kolejnych  
faz swojej pracy dodaje lub odejmuje materiał, tworząc koniec końców spójną i logiczną 
całość. 

Trudno w tym miejscu nie skorzystać – z możliwości przytoczenia znów, innego, idealnie 
stosownego komentarza z arsenału poglądów P. Zumthora – wobec Botty, jego rówieśni-
ka (1943) i krajana (Szwajcar): „Budynki są sztucznymi tworami. Składają się z elemen-
tów, które należy ze sobą połączyć. Jakość tych połączeń w znacznym stopniu wpływa 
na jakość gotowego obiektu. W rzeźbiarstwie istnieje pewna tradycja, zgodnie z którą 
zmniejsza się ekspresję spoin i połączeń między poszczególnymi częściami dzieła, na 
korzyść całościowej formy.”31 Zauważmy, że to ujęcie jest wybitnie zbieżne z ogólną defi-
nicją pojęcia „struktura”: całość złożona z części, których indywidualna rola jest ważna, a 
ich wzajemne połączenia są szczególnie istotne. 

Obserwując wygląd tego budynku w różnych kontekstach otoczenia, obserwator może 
przypuszczać, że M. Botta idealnie potrafi „zagrać” architekturą i naturą tak, aby odbiorca 

                                                 
30 Charciarek M. Widzialna i niewidzialna struktura architektury, czyli pokoje Pana K. Zeszyt Katedry Architektu-
ry Mieszkaniowej PRETEKST 2. Kraków 2006. 
31 Zumthor P. Atmospheres. Dz.cyt. 
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był z góry przekonany, iż to miejsce toczyło kręgi zaciekawienia w podświadomości archi-
tekta już w początkowych fazach projektowania budynku. Tak jak i w poprzednio przyto-
czonym przykładzie jego pracy, gdzie dom idealnie wręcz „opatula” strome zbocze – tak i 
na przykładzie tego – wywnioskować można niebywałą więź „rzeźbiarza” z przyrodą, 
pejzażem. Jest zarazem tego pejzażu kulturowym uświęceniem.  
CHRISTIAN LENZ. Ten uznany współczesny architekt austriacki średniego pokolenia 
zasłynął przede wszystkim fascynującym, ponad 100-metrowej długości jednopiętrowym 
budynkiem biurowo – mieszkalnym w Schwarzbach, oraz budynkiem hotelowym przy 
porcie lotniczym w Budapeszcie. Obydwa cechują się ascetycznymi prostymi jak liniał 
fasadami ze szkła, drewna i żółtego piaskowca32.  Istotny dla niniejszych rozważań pro-
jekt tego architekta to – położony na szczycie góry dom „zawinięty“ w beton, podzielony 
na dwie kondygnacje o całkowicie przeszklonych elewacjach. Z drewnianych tarasów 
domownicy mogą karmić swe oczy pięknym widokiem, rozciągającym się w kierunku 
sadu i dalekich gór. Wysunięta poza obręb domu, podparta betonowa wstęga, stworzyła 
wiatę na samochód, zaś taki sam zabieg z innej strony domu – utworzył zacieniony taras, 
idealny na jadalnię. Ten pomysł jest główną ideą tej realizacji, świetnym rozgrywaniem 
symetrią bryłową. 

 

Ryc. 10. Dom Böhler–Tembl, Wolfurt, Austria. Źródło/source: http://www.austria-architects   
Fig. 10. Böhler–Tembl House, Wolfurt, Austria. 

Bryła przywodzi skojarzenia z architekturą rasowego, międzywojennego, pionierskiego 
Ruchu Nowoczesnego. W minimalistycznie urządzonej przestrzeni autorstwa Lenza – 
rzeźbiarskie, trójwymiarowe obiekty, takie jak zwłaszcza nowoczesny lapidarny kominek, 
stają się elementami funkcjonalnymi i dekoracyjnymi zarazem. Te rozwiązania ukazują 
też świetne opanowanie ergonomii przez architekta. Balkon, będący rozszerzeniem beto-
nowej wstęgi, zapewnia cień tarasowi niższej kondygnacji, gdzie znajdują się sypialnie i 
łazienki. 

                                                 
32 http://www.austria-architects.com/en/projects/1723_neubau_b_uuml_ro_wohnhaus 
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Dom ten – to doskonały przykład „emocjonalnej korelacji” natury i sztuki; wszak tę archi-
tekturę pomimo „poetyki kąta prostego” [Corbusier]33. Można go zaliczyć w poczet ele-
mentów sztuki krajobrazu. Kolorystyka obiektu jest surowa i ascetyczna, co właśnie do-
skonale współgra z otoczeniem. Wielkie przeszklenia – szeroko otwarte na rozlegle pej-
zaże, pozwalają widzom na wyciszenie i kontemplację natury, a co za tym idzie – na 
otworzenie umysłu, poszukiwanie inspiracji, tak jak w eseju Tadao Ando, autora z innej 
kultury, ale o podobnej motywacji: 
"Widzę to jako tworzenie przestrzeni, stworzonej aby inspirować użytkowników a także 
dać im warunki aby mogli rozwinąć swoją świadomość. Chcę stworzyć bardzo stymulują-
ce miejsce, gdzie dzieła natury i sztuki nie będą wystawiane tylko, – jako okazy, ale 
przemówią do nas jak żywe.. "34  

LYNNE BRESLIN. Biuro Lynne Breslin Architects jest na rynku projektowych firm archi-
tektonicznych stanu Nowy Jork już od ponad dwudziestu lat. Projektanci opracowują do-
my jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty sakralne, jak i galerie oraz inne obiekty a także 
przestrzenie użyteczności publicznej. Na ich karcie realizacji widnieją między innymi: 
słynne Amerykańskie Muzeum Holokaustu, Muzeum Kultury Żydowskiej i ulubiony przez 
odwiedzających Brookliński Ogród Botaniczny. Jednakże najbardziej zapadającym 
w pamięć wykreowanym przez tych twórców budynkiem zdaje się być Dune House w 
Long Island. 

 

 
Ryc. 11. Dune House, Long Island, NY, USA, Źródło/source:  Contemporary Houses. 
Fig. 11. Dune House, Long Island, NY, USA, 

Dom na Long Island zbudowany został na ruchomej wydmie między oceanem a zatoką. 
Faliste linie dachu wyrażają ruch morza oraz przywodzą na myśl stałą entropię ziemi – 
przemianę lądu w akwen.35 Zadaszenie poprzez dyskretną krzywoliniowość ukazuje – jak 
martwy przedmiot, w tym przypadku dom o napięciach kierunkowych w większości pro-
stokątnych – może kapitalnie wpisać się w swoje otoczenie.  Jest on na uczciwej zasa-
dzie kontrastu kultury i przyrody – wstąpić w otaczający pejzaż, krajobraz, naturę rodząc 
w sobie w ten sposób status istoty ożywionej. Konkretyzując - użytkownicy posiadają do 
dyspozycji i do postrzegania – przeszklenia na praktycznie całej południowej elewacji, 
dzięki czemu mogą podziwiać nadwodny krajobraz i wspaniały w tym rejonie nieboskłon. 

                                                 
33  Moore R.A. Alchemical and Mythical Themes in the Poem of the Right Angle by Corbusier in 1953. Opposi-
tions 1.  MIT Press - Institute for Architecture and Urban Studies, Cambridge Mass. USA 1980. 
34 Art of Ando. Dz.cyt. 
35 Contemporary Houses. Te Neues & Loft Publications, Barcelona  2007. 
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Salon otwiera się na drewniany taras, przechodzący w wąski pomost, który ciągnie się 
wśród wysokich traw w kierunku plaży i tytułowych „diun”. 

EDUARDO SOUTO DE MOURA to znakomity przedstawiciel średniego pokolenia (1952) 
portugalskiego neomodernistycznego regionalizmu i minimalizmu w architekturze. Jest 
autorem wielu wybitnych realizacji sportowych, usługowych i transportowych. Otrzymał 
prestiżową międzynarodową Nagrodę Kamienia (Stone Award) oraz najważniejszą dla 
architektów Nagrodę Pritzkera – w 2011 roku. Był sędzią w konkursie międzynarodowym 
na projekt Muzeum Historii Polski w Warszawie. Koncentruje się na łączeniu cech miej-
sca i tradycji materiału z nowoczesnością inspirowaną modernistycznym dorobkiem Mie-
sa van der Rohe (był 7-krotnie nominowany do Nagrody jego imienia Mies Award). Rezul-
tatem jego twórczych wysiłkow i intelektyalnych rozważań jest architektura o jasnej struk-
turze i niezwykłej przejrzystości oraz zdecydowanej nowoczesności i „inteligencji este-
tycznej”, interpretująca zarazem lokalną tradycję i współtworząca z miejscem nieroze-
rwalną, hiper oryginalną całość. 

Te dwa domy36, jakby „zakopane” w krajobraz, formują dynamiczną kompozycję geome-
trycznych linii i łamanych powierzchni, które nadają im niezwykle nowoczesny charakter. 
Nie są bowiem w swych łamanych powierzchniach tradycyjnie i sentymentalnie kryszta-
łowe, ale wyglądają jak minimalistyczne pudełka, jednak o dziwnie trapezowych lub cał-
kiem nieregularnych czworobocznych ścianach. Dzięki tej nieprostokątności – położone 
na zboczu wzgórza domy zaprojektowane zostały w taki sposób, by mimo ekspresji nie 
prostych kątów, pozostać w zgodzie i dialogu ze sobą oraz z otaczającym je środowi-
skiem. Pochyla struktura „owijająca” wewnętrzną bryłę, odsłania widoki na krajobraz oraz 
tworzy zacienioną wewnętrzną werandę. Wnętrza doświetlają duże, przeszklone drzwi 
oraz świetliki. 

 

Ryc. 12. Dwa Domy. Sante De 
Lima, Portugalia, Źródło/source: 
Souto de Moura E. 
Fig. 12. Two Houses. Sante De 
Lima, Portugal.  
 

ALBERTO CAMPO BAEZA to coraz bardziej rozsławiony hiszpański architekt średniego 
pokolenia prowadzący biuro w Madrycie. Jest autorem miedzy innymi: siedziby Caja de 
Granada, budynków biurowych w Madrycie, domów: Turegano, Garcia Marcos i De Blas. 
Jest zdobywcą licznych nagród, m. in.: pierwszej nagrody za Pawilon Hiszpański na 
Biennale w Wenecji (2000), wykłada na uczelniach w macierzystym Madrycie oraz w 
Dublinie, Kopenhadze, Neapolu i Zurychu. Jest wyznawcą absolutnie białej, prostopadło-
ściennej, lapidarnej ale wyrazistej i niebanalnej architektury – która jawi się jako wcielenie 
słonecznego, gorącego, południowego minimalizmu, żywiącego się tyleż tradycją pier-
wotnej zabudowy śródziemnomorskiej, ile wyrafinowanej, intelektualnej, wysokiej kultury 

                                                 
36 Souto de Moura E. Vinte e Duas Casas, Caleidoscópio, Lisboa-Amsterdam 2006. 
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europejskiej. Jego znana maksyma to: „Budynki powinny śpiewać”,37 a jego prace nazy-
wane bywają śpiewającymi arcydziełami. 

Tematem przewodnim projektu tego jednorodzinnego domu w południowej Hiszpanii – 
było ostre, operujące tam światło. Prosta, biała, betonowa konstrukcja, odzwierciedlająca 
typowy andaluzyjski styl została zaprojektowana tak, by filtrować to naturalne światło, 
jednocześnie wpuszczając je do wszystkich wymagających tego części domu. Staranne 
rozplanowanie wnętrz w tej budowli o wielu poziomach, może stwarzać niezwykłe, wyra-
ziste efekty świetlne.  
Umieszczony w strategicznym miejscu świetlik, pokazuje – jak zręcznie i artystycznie 
manipulując światłem, tworzyć można smugi, oświetlające różne strefy domu – z tylko 
i wyłącznie jednego źródła. Kwadratowy rozkład domu został podzielony niejako w kla-
syczny sposób. Wydzielona została przestrzeń gościnna – w przedniej części domu, 
a część prywatną ulokowano z tyłu. Przednia część zawiera salon, jadalnię i bibliotekę, 
natomiast tylna sypialnie i łazienki. Jednak wspomniane czynniki ideowe związane ze 
światłem, pomimo podręcznikowego wręcz układu funkcjonalnego - czynią ten budynek 
małym zindywidualizowanym arcydziełem sztuki.38 Jest to sztuka powiązana w niezwykły 
sposób z naturą. Sensu stricto: w tym wypadku – z wodą, a przede wszystkim ze słoń-
cem, zaś sensu largo – z iberyjskim pejzażem zielonych i wypalonych słońcem wzgórz, 
poza białym murem rezydencji.  

 

 

Ryc. 13. Asencio, Kadyks, Hisz-
pania, Źródło/source: Campo 
Baeza 2. 
Fig. 13. Asencio, Cadiz, Spain. 

KONKLUZJA 

Architekturę minimalistyczną można twórczo przedstawiać na wiele sposobów; za pomo-
cą różnych materiałów; umiejscawiać w przeróżnych otoczeniach. Każdy jednak szanują-
cy ten nurt i znający jego korzenie wie, iż projekty tego pokroju nie mogą „krzyczeć” for-
mą, wabić ornamentem, czy bogatym detalem. Wybitne realizacje tego nurtu przyciągają 
pokorą kompozycji, ascezą bryły jak i jej elementarnością. Winny jednocześnie wyrażać 
się zgodą z naturą i co najważniejsze, korelacją z odczuwaniem i umysłem odbiorcy. 
Znaczące dzieła cechuje prostota strukturalna, obszerne jednorodne przestrzenie, duże 
jednolite płaszczyzny i inne umiarowe geometryczne powierzchnie. W niektórych budyn-

                                                 
37 Minimalism – Minimalist. Dz.cyt. 
38 Campo Baeza 1971-1996. Ed. Munilla Lería, Madrid 1996. 
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kach – w ich kubaturowych bryłach i/oraz/albo na płaskich elewacjach – elementy zostają 
przez twórców lapidarnie „powycinane” lub odjęte, albo (harmonijnie) zdekomponowane, 
jednak w zdystansowaniu od dekonstruktywistycznych „pióropuszy” [D. Kozłowski]39.  

Kreatywne uzyskanie tych efektów i oddanie użytkownikowi, to przynajmniej mniemaniu 
młodego pokolenia admiratorów i adeptów tej sztuki – jedno z najważniejszych zadań 
twórców architektonicznego minimalizmu.  

Aby to i inne zadania wypełnić – twórca winien posiadać ideę definiującą, w jakim celu i w 
jaki sposób przekazać odbiorcy te wszystkie i jeszcze inne swoje własne, autorskie czyn-
niki. Potrzebę takiej idei jasno wykłada jeden z patronów wartości, będących treścią ni-
niejszego artykułu, jeden z najznakomitszych współczesnych minimalistów, zamykający 
swą twórczością niniejszy artykuł, A. Campo Baeza, „Architektura rodzi się z idei. Bez idei 
architektura jest tylko pustą formą.”40 

Aby dom zaprojektowany przez twórcę mógł być perłą pośród krajobrazu, trzeba by się 
z nim utożsamiał, ale go nie naśladował nieudolnie zbyt wprost – nie przedrzeźniał. Trze-
ba by, jako wytwór kultury współgrał z nim formą abstrakcyjnej geometrii, barwą, koncep-
cją, konwencją. Budynki „owinięte” przez zieleń, wodę, piasek to doskonałe połączenie 
materiału syntetycznego z tym, który pochodzi prosto z natury. 

ARCHITECTURE – “CONSTRAINED” SPACE41  
The statement contained in the title above may prompt a question or arouse doubts: – 
what can constrain architecture, this wonderful branch of art? Can anyone nowadays 
responsibly talk about constraining architects’ creative activity at all? After all, in the era 
of technological progress, new solutions and designers’ skills and in view of expanding 
ambitions of developers and investors of the 21st c., constraints put on the creator of 
architectural solid are increasingly lesser, or even minimal. But let us see the meaning 
„constrain” deeper, more subtle, in order of idea and arts:  

„A progress in arts does not mean enlargement of the area – it means consciousness of  
constrainment.”42 

Spatiality, next to simplicity, sublimation and composition by means of elementary solids, 
is one of the fundamental virtues of minimalism. This is why many great architects design 
their buildings ‘inscribing’ an empty space, void in their works. It is this empty space that 
lets the spectator retreat, contemplate art, and through this contemplation reach the con-
clusion.  

1. SOLID AND EMPTY SPACE IN ARCHITECTURE   

“In design what is strongly emphasised is the need for space, the space “between”. Archi-
tecture is a background for the object and life that takes place within and outside it. In the 

                                                 
39 Kozłowski D. Dz.cyt. 
40 Campo Baeza 2. Munilla Lería, Madrid 2009. 
41 The article is based on two un-published papers the author delivered at seminars, sketches on the minimalist 
architecture:  Solids and Empty Spaces,  as well: Nature, prepared at the Faculty of Architecture, Cracow Uni-
versity of Technology, in 2011, under scientific supervision of PhD. Tomasz Kozłowski, in the frame of course 
subject called Architectural design under supervision of Prof. Dariusz Kozłowski. 
42 Georges Braque (1882-1963) one of the leading artists in XX w., coauthor of cubism. In: Butler A. de. Wielcy 
malarze, ich życie, inspiracje i dzieło. Zeszyt 93 Kubizm. Eaglemoss Polska, Warszawa  2000.  
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perceptive emptiness perceptive skills are developed, reaching beyond signs and sym-
bols.”43 

The ability to perceive, exceeding signs and symbols, is the immense power dormant in 
the technique of using empty space in architecture. It helps the spectator exceed the 
bounds of rational perception of a work as a solid and enter non-verbal experience, thus 
uniting with the creator-architect’s mind. 

The power of light must not be forgotten, either. Light, ‘embracing’ architecture adds 
beauty, expression and taste to it. Light is an inseparable partner of the solid, which is 
observed in execution of many designs made with intentional focus on light. This can be 
proved by Le Corbusier’s words, probably known to any mature architect 

“Architecture is a masterly, proper, wonderful play of solids in light.”44 

In the quoted discourse the reader will also find another significant assumption sugges-
tive of minimalism, which undoubtedly is composition from elementary solids: „Cubes, 
cones, spheres, cylinders and pyramids – magnificent primary [...] most beautiful forms.”45 
 

TADAO ANDO the first personage on whose architectural activity the author wishes to 
focus. A great contemporary Japanese architect (1941), winner of architectural equivalent 
of Oscar Award – Pritzker Prize, in 1995, can convey the austerity of minimalism in 
a specially modern and specifically extremist way. His “sculptures” make the spectator 
pensive, soothe emotions when admiring the master’s art and entering its spirit. 

“A raw concrete wall is Ando’s favourite element. Executed with the greatest care for 
detail, it changes the visage of concrete making it appear a less heavy, massive, aggres-
sive material. On the contrary, it becomes subtle, austere, restrained, and even dramatic. 
It changes the visage under the effect of intrusion of light and rain from the exterior. The 
wall of raw concrete is smooth, as if polished.”46 

It is one of Ando’s first buildings erected outside his home country. The composition of 
solids was arranged in a particularly interesting way, combined non-typically for a mini-
malism based object. In the projection centre the reduced cylinder with two rectangular 
prisms attached to it at different angles draws immediate attention. T. Ando cut them out, 
arranging in this way a sort of architectonic “mosaic”.  

The cylindrical solid is lowered in relation to the other elements, which produces splendid 
spatiality of the entire interior. Tadao Ando consciously seeks meditative, transcendental 
aura of the created space. For him light is the most important of childhood experience 
which he went through when visiting a Christian monastery. Since then illumination has 
been of cult character for him.  

It is not a coincidence that, at this point, the reader will be introduced to the aspects of 
Tadao Ando’s another building, which is a sacral object.  

The famous church shows the play of solids in light in an extremely lucid way. Owing to 
the fact that the cross was cut out on the building’s main facade, powerful “remaining” 
rays run into the interior. This is also due to the solution Tadao Ando used to avoid glaz-
ing the cut out places. He wished for and executed such minimalist and radical solution 
which lets the illumination penetrate the aisle directly, with no superfluous obstacles.  

                                                 
43 Mielnik A., Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. PhD in Arch. 
Faculty CUT, under supervision of Prof. Dariusz Kozłowski. A copy in the Library CUT. Kraków 2010. 
44  Corbusier Le. Précisions. Sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. Les Éditions G. Crès et Cie, 
Lainé et Tantet, Paris-Chartres 1930. 
45 Ibid. 
46 Furuyama M. Ando. Taschen, Köln 2008. 
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“Factors such as light and wind are significant only when let inside the house, so that they 
are isolated from the world outside. Such isolated fragments of light and air symbolise the 
whole natural world. The forms I have created change and their significance increases 
through elements of nature, that is light and air, which mark the passage of time and 
transformations of the seasons of the year.”47 

The Pulitzer Prize Museum, the American prestigious prize awarded in different journalist 
categories, has an apparent simplicity of idea and its execution. It is a concise system of 
volumes and voids, intertwining at the right angle. However, it is only a seemingly simple 
composition of space and light. Its excellence is found in the harmony of solids soothing 
the urban context. But first of all it gives spectators a possibility of quiet contemplation of 
the exhibits inside, not overpowered by the “ascetic” interiors of the Japanese master, on 
the contrary – given the unassuming background of the interior architecture.  

While the Vitra Conference Pavilion, mentioned earlier, was Ando’s first work executed 
abroad, the Museum is his first work in the United States. The Pulitzer House greatly 
contributes to the revitalisation trend of the historical townscape of St. Louis. Ando calls 
the building “a place of possibilities”, “a place of mutual discovery.”48 

"I see it as creating the space, created to inspire the users, and also to develop my own 
designing consciousness. I want to create a particularly stimulating place where works of 
art are not showcased as exhibits only, but they will speak to us as if they were living 
things.”49 

Tadao Ando gave art and culture lovers an excellent opportunity to admire the exhibits. 
The spectator will find it confirmed in the main gallery in the eastern wing of the building. 
There, the spectators will be surrounded by a fifty-two meter unbroken sequence of 
spaces, which makes nearly the entire length of the building! This sequence is exquisitely 
completed with sunrays and the view on the swimming pool, pleasing to the eye, and the 
Western wing of the building. 

MIES VAN DER ROHE. In the galaxy presented here he is the second cult figure, a pio-
neer, half a century earlier icon of the modernist architecture in which minimalism had its 
roots. His motto was “Less is more”, the idea of which is not reducing to a smaller 
amount, but to things most essential.50.  

„Mies van der Rohe did not like to talk about his works. However, his attitudes to prob-
lems of a general nature are known from his talks with students and young architects”51, 
“because he believed that such questions reach deep into the essence of things and can 
be significant in development of architecture.”52  

In terms of architecture considered in the present article let us discuss a concrete exam-
ple, extremely striking – a country retreat house designed for Dr. Edith Farnsworth.  

The country retreat at Plano, Mies van der Rohe’s masterpiece, is almost an ideal of a 
glass house, next to the famous „Glass House” in New Canaan, designed by Philip John-
son (1949). The whole Mies’ building (1951) is practically made of glass, with the struc-
ture constituted by thin columns which seem to barely carry their own weight. Owing to 
such refined, structurally strenuous, filigree construction techniques one feels the light-
ness and poetry of the solid, which an architect appreciating beauty and simplicity can 
admire and respond to as an inspiration. The magic of the house lies in its location and, 

                                                 
47 Tadao Ando, in the Pritzker Architecture Prize. The Hyatt Foundation: Jenson and Walker, Los Angeles 1995. 
48 Ibid. 
49 Art of Ando in St. Louis.  Architecture Week 24 Oct., Eugene, Oregon, 2001. 
50 Trzeciak P. 1000 tajemnic architektury. Nasza Księgarnia, Warszawa 1980. 
51 Stelmach B. Minimaliści a awangarda. Tendencje minimalistyczne we współczesnej architekturze w świetle 
koncepcji architektury „oryginalnego porządku” awangardy lat 30-tych. PhD in Arch. Faculty CUT, under super-
vision of Prof. Dariusz Kozłowski. A copy in the Library CUT. Kraków 2009. 
52 Carter P. Mies van der Rohe at work. Phaidon, London, 1999. 
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in the present author’s opinion, colour arrangement. In other words, in supreme simplicity: 
the snow-white concrete and the silvery lustre of glass reflection. The secluded clearing 
among trees, close to the water is a particularly appropriate, natural “hiding place” for 
such a pearl of modernism. Water and vegetation have since time immemorial been inter-
correlating “subassemblies” of architecture proper.  

They are determinants of designer’s imagination and perception of the world; they reveal 
his intention and attitude to his own creative work. While it is true that creating a solid with 
a garden around is giving the inhabitants a chance of being exposed to nature; how 
poorer it is than unconstrained life in the “heart” of nature. Mies van der Rohe managed 
to raise the interaction between nature and technology to a completely new level. With 
this masterpiece it is impossible to perceive these two separately. What is A striking and 
encouraging reflection is that such incomparable integration was reached in radical mod-
ernism, an ethos technocratic in principle, conquering, or at least subordinating the forces 
of nature.  

The pure white the architect used is the ideal colour helping to relax, momentarily forget 
everyday trouble and identify with the surrounding beauty and spatiality of nature. These 
are particularly important conditions the “second” house should meet. Owing to extensive 
glazing the inhabitant is within the “void” practically all the time – from the depth of which 
the perception of the world outside is slightly different. Even those who are inside do not 
have the feeling of all-embracing nothingness. To quote John Cage, an American com-
poser, the author of famous piece 4’33, that is 4 minutes and 33 seconds of silence: 
“there is no such thing like empty space or empty time, there is always something to be 
seen , something to be heard.”53 

In response to his piece of music the listener must rise to a higher, non-verbal response 
to music. His words are also coupled with minimalist architecture. Its extensive empty 
spaces, sheets of glass, massive concrete walls, columns and friezes, ascetic details 
reflect with their conciseness the power and energy stimulating the spectator. Neverthe-
less, to experience it fully it is necessary to be able to identify with them by entering the 
creator’s imagination and objectively consider the meaning of his creation.  

MATHIAS KLOTZ is an outstanding contemporary architect of middle generation (1965, 
diploma 1990) following the principles of modernism in minimalist aspect. He comes from 
Chile where most of his designs were executed. Like other designers mentioned earlier, 
he does not pay much expressive attention to detail, ornament in particular, instead, he 
does care for sublimation of form through reduction, material, sometimes even subtle 
decomposition. It is to the material that he pays considerable attention if he deliberates its 
distinguishable differences – using various types of steel, timber and other materials 
“beautifying” building facades. To avoid monotony he uses untreated timber or white-
washed walls next to stone or concrete ones. These intricate arrangements are related 
structurally and program-wise to the majority of his works. It is interesting to note that 
despite being diametrically opposed in aesthetic effects, M. Klotz’s is identical to P. Zum-
thor’s ideas:  
“[…] in the context of an architectural object they (materials) can adopt poetic values. For 
this purpose it is necessary to generate in the object itself a proper relation between form 
and sense, because materials as such are not poetic. The sense that is to be instilled into 
a material is beyond any rules of composition. The tangibility, smell and way of acoustic 
expression are merely elements of the language we are obliged to use.”54 

Mathias Klotz, like the author of the above quote, regards the selection of material as an 
extraordinary, poetic, extremely important activity, exceptionally important, and at the 
same time difficult to please the spectator in the aesthetic effect. 

                                                 
53 Revill, D. The Roaring Silence: John Cage – a Life. Arcade Publishing, New York 1993. 
54 Zumthor P. Myślenie architekturą. Karakter, Kraków 2010. 
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With the interiors of his objects the Chilean non-modernist, minimalist shows a fantastic 
spatiality of the elementary solids that surround them. The specific beauty of the void can 
be observed in the execution of all Mathias Klotz’s works, regardless of whether the 
space is private or public.55  

The house was built at the turn of 2001-2002 for a private investor Hernan Ponce. The 
choice of site significantly affected the solid and building composition. The site dimen-
sions are non-standard and are 16x120 metres. The house is surrounded by splendid 
trees – lush and massive, nearly entwining the Eastern facade. The site is located on a 
slope leading to a river. To prevent the inhabitant losing the beautiful view on leaving the 
house, Klotz composed the building from two separate but interpenetrating solids. The 
solids are rectangular prisms, the smaller one “floating” higher, to lower one slightly big-
ger. Thus the weight of the composition rests at the lower level, which makes the whole 
form seem delicate and ethereal. The lower level houses the “public” living spaces: the 
kitchen, terraces and the swimming pool. On the upper floor there are bedrooms and a 
large terrace with a fabulous view on nature. 

The main solids of the villa are covered with untreated timber. It correlates beautifully with 
the natural surrounding, and what is more, its colour matches the colour of the sand on 
the lower part of the site. What is the predominant material, however, is glass, which 
makes a favourable illusion of a great length of the building. This makes the house even 
more dynamic and “elusive”. This trend can be found in many residential houses M. Klotz 
designed. Some of them are elongated, glazed and “hanging out” of vegetation as if 
ready to jump out of it suddenly. The architect’s merits include dynamic forms plus phe-
nomenal arrangement of the surroundings. Never does he forget how important is the 
coordination between the solid and landscape. His designs enable the inhabitant to im-
merse himself in thought in the privacy of his residence in peace and quiet, in comfortable 
surrounding conditions. Since Klotz himself does not willingly express his ideas on or-
ganisation of housing conditions, let us once again use Zumthor’s commentary: 
“I care for the sound of the room, acoustic values of materials and surfaces as well as 
silence, which is the preliminary condition for listening.”56 

Peter Zumthor himself often and in various ways explains in his texts how important it is 
to select proper mixtures so that our soul feels welcome and ready for contemplation in 
its own home.57 

Las Niñas is a an industrial complex designed, contracted and executed by Mathias 
Klotz, commissioned by a French wine producer. The wines are Chilean, of great renown 
quality, of traditional name Las Niñas. The commission included the winery (production 
station) in Chile, from where wine was exported mainly to the USA market. Apart from 
relatively small rooms such as offices, laboratories and sanitary facilities, has three fun-
damental sectors. One houses production tubs, the second one – for storing barrels, the 
third one wine bottles storage cellar. Each sector of the winery is a separate “box”, each 
made from the same two but radically different materials, which resulted from different 
functions of different parts of these buildings.58. 

The side, gable, shorter elevations on the East and West were made non-transparent, 
framing the lighting and views on two sides. This is why the material used was un-treated 
timber tiny slats arranged in vertical skirting. This material perfectly ”enriches” the box-like 
solid of the plant, particularly against the background of the open landscape of green 
vineyards. The other two elevations are not related to the Ponce House in the selection of 
material, or any other vertically or horizontally “skirted” houses of Klotz’s design, including 
his own. 
                                                 
55 Miguel A., Architecture and Projects.  Mathias Klotz, Electa Architecture, Milan 2006. 
56  Zumthor P. Myślenie… op.cit. 
57 Ibid. 
58 http://www.de.abduzeedo.com/architect-day-mathias-klotz 
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The main oblong facades of the winery buildings are made up of huge panel walls from 
transparent polycarbonate, ideally transferring the daylight into the interior. Only one fa-
cade, the most interesting, is, for functional reasons, made from two materials: the low-
ered ground floor is fully glazed, but the facade above it is panelled with timber. It looks 
slightly like a town building, with various facilities on the ground floor and typical residen-
tial walls above. The whole project is extremely austere, with no expensive or spectacular 
finishing details, because the budget was very tight. Against the landscape it is an evident 
declaration of minimalism.  

CONCLUSION. Minimalist architecture can be presented in many ways, by means of 
various materials, by locating it in various surroundings. Any spectator or commentator, 
however, who respects this trend and is familiar with its origin, knows that the design of 
this type cannot “scream” with form, or lure with ornament or rich detail. These designs 
will attract with their humble composition, asceticism of the solid and its elementary unas-
suming compliance with nature, and what is crucial – correlation with spectator’s mind 
and emotions. The simplicity of execution, vast spaces, “cut out”, removed, decomposed 
elements on the elevations and “intimate”, “luring” void are, in the author’s opinion, some 
of the most important tasks for a creator of minimalist architecture. To fulfil them he 
should possess an idea defining how to transfer all these factors to the spectator.  

A slightly perfidious comparison that can come to mind is to refer the above words to the 
music composed by an American composer, Philip Glass. The musician does not need 
the whole orchestra, singers and choir to catch the feelings and thoughts of millions of 
music lovers from different countries and cultures of the world. His music, unmistakably 
minimalist, allows a moment of meditation and reflection. It soothes shattered nerves, the 
listener’s response is excellent. It is the same way a man admiring architecture should 
feel and think  

This is confirmed by the creator of purism, an eminent painter and thinker, Le Corbusier’s 
partner, Amadeus Ozenfant (1886-1966): 
“Natural selection creates pure forms, full of elegant and economic austerity””59 and Rich-
ard Meier (1934, Pritzker Prize1984), one of the greatest authorities among the living 
architects – always faithful to elegant, refined aesthetics, respect for Corbusier’s tradition, 
rationality, the unpretentious and the snow white in colour scheme: 
“What is the most important in a building is clarity, openness, solid […]”60 

2. CONCRETE ARCHITECTURE – THE PEARL OF LANDSCAPE 

Some readers may find the word “pearl” in the first sentence of the chapter exaggerated – 
too strong to use it in describing contemporary architecture. However, after a thoughtful 
analysis one can attempt to suggest a statement that some new and most recent pro-
jects, including those leaning to the aesthetics of minimalism, placed in the heart of na-
ture really deserve the name of pearls. It is no mean skill to locate an austere, sublime, 
“cold” object among the elements of the “mother earth”, vibrant with life, so that its form, 
facades and material fit ideally the surroundings. But, at the same time, Nature is the 
most powerful inspiration for architects and artists at large – from painters to poets.  

Again Peter Zumthor is a competent observer and authoritative commentator on the mat-
ter: 
“[…] the city rather inspires and irritates me, it adds me wings or stifles me, it induces my 
self-confidence, curiosity, tension, soreness, anger.. or intimidates me. On the other 
hand, the landscape, if I plunge into it, gives me freedom and peace.”61 

                                                 
59 Ozenfant A. Foundations of Modern Art. London 1931. In: http://www.goodreads.com/review/show/8792196 
60 R. Meier. In: Gössel P., Leuthäuser G. Architektura XX wieku. Taschen, Köln 2006. 
61  Zumthor P. Atmospheres.  Birkhäuser, Basel–Boston–Berlin  2006. 
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Houses in landscape give inhabitants a chance to “develop a taste” for vegetation, pure 
air, crystal clear water, away from turmoil and haste which are inherent in town life. Any 
ordinary person needs some peace and a place where his emotions, feelings and body 
can be freed. It is not without reason that many people indulge in the luxury of a “retreat” 
house, hidden and camouflaged from the stressful urban/bourgeois reality. Withdrawal 
supports inspiration, a hidden vein, thinking of innovative or even genius ideas. 

“Things like light and wind are meaningful only when let inside a house, so that they are 
isolated from the outer world. These isolated fragments of light symbolise the whole natu-
ral world. The forms I created change and gain in meaning through elements of nature 
/light and air/, which mark the passage of time and changes of the seasons of the 
year...”62 

The analysis and assessment presented below focus on houses located in landscape, 
made chiefly from concrete. It is a homespun opinion that this material is too “heavy” and 
not very friendly to nature. Meanwhile, minimalism, and modernism, late modernism and 
neomodernism before it, are trends that take delight in this construction and finishing 
material. Concrete objects become consolation to the tired eyes, they do not “scream” 
with their appearance but they sing in a clear voice”63. In nature a lot is going on, rustle of 
wind, murmur of water, intense colours of the ample surroundings. The natural colour of 
concrete calms even the most deconstructed buildings and lets both users and spectators 
“take a deep breath”64, observing and feeling: “[…] sublimed, refined properties of raw 
material.”65 

Pure reinforced concrete has become one of the most important means of expression of 
the contemporary minimalist architecture, however: " […] it has the properties of a natural 
material of the same standing as timber or terracotta, as if it was reconstructed stone, 
worth preserving in its natural state "66 

TADAO ANDO. As in the previous chapter, it is Tadao Ando and his work who is the sub-
ject and object of consideration in terms of the relation of minimalism with landscape. 

The house is situated in a water-land landscape, close to a narrow sandy beach. The 
windows give the view of the Awaji island in Hyōgo prefecture, near Kobe in Japan. It is in 
the eastern part of Setonai – Kai, between Honsiu and Sikoku. Since the small island is a 
point on the transportation route between the two large islands, its name originally meant 
“a way to Awa province”. It is here that the epicentre of the disastrous earthquake in 1995 
was located.  

The name of the house in question comes from the actual dimensions of the foundations, 
which are four times four metres. The house rises straight upwards until it reaches the 
most interesting point of the building, that is the horizontal displacement of the concrete-
glass cube. This technique is quintessence of playing with elementary solids, “Corbusier-
esque” by definition67, which Ando often uses in design. 

In the “hard” concrete-glass box structure Tadao Ando presents himself as a master of 
light and shadow, and view, obviously. These factors radically soften the hardness into 
sensitivity and poetics. In effect, when the user is admiring the waves of the Seto sea 
from the 4x4 House, his face is touched by sunrays entering through huge, over three 
metre glass wall, and experiences extremely interesting plays with framing views, light 
and shadow. 

                                                 
62 Tadao Ando, … op. cit.  
63 Furuyama … op. cit. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Minimalism – Minimalist. Könemann-Tandem , Königswinter/ Köln 2003. 
67  Trzeciak P. Przygody architektury XX wieku. Nasza Księgarnia, Warszawa 1974. 
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MARIO BOTTA is the author of fascinating concrete houses (mostly from small concrete 
blocks) and/or clinkered– in the landscape of his region, Ticino. They are his original 
paradigm of a modern house in natural landscape. This great architect is a very experi-
enced creator. He was the winner of numerous most prestigious prizes, e.g. Prix Beton. 
He is also active as a scientist, and has been awarded the title of doctor honoris causa by 
many institutions in various countries. He is regarded as an excellent lecturer. During one 
of his visits in foreign institutions, at the turn of 1980s and ‘90s he gave a lecture at the 
Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology.  

He had an opportunity to work with such great masters as Le Corbusier and Louis I. 
Kahn, to whom he owes a lot in his architectonic aesthetics. His designs present the style 
of a special neo-modernist regionalism, their trademarks are minimalist simplicity and 
massive but ingenious solid, appealing to man. Botta perfectly camouflages lighting in the 
interior by a system of openings in the facade, owing to which the original idea of the form 
is preserved and can be looked at as a whole –an austere solid standing out against the 
background.  

Botta the master has designed numerous buildings of public utility such as a cathedral, 
banks, museums, galleries, office buildings, nursing homes, high schools or libraries. 
However, for research purposes of the present publication, we decided to focus on the 
splendid residence houses, family houses designed in natural space rather than in the 
heart of an urban jungle. In Ticino, in the southernmost canton of Switzerland, there are 
two houses designed by Mario Botta which, despite the passage of two decades, are still 
highly impressive, and inspiring for designers of the next generation.68. 

The residence in Riva San Vitale was built on a sloping site approaching Lake Lugano. 
The composition background is constituted by aggressive, distant snow capped Alps. 
They are excellently visible from the uppermost level of a small long steel bridge, painted 
red. The house consists of cubic frames and heavy oversize concrete blocks. The large 
volumes of space for the inhabitants are filled with rich quadrants, with the first quadrant 
on the top level accessible from the bridge, to end four floors below at the level of living 
room, closer to the lake axis. 

The huge square staircase outside, almost at the centre of the entrance square, are in 
perfect contrast with the interior staircase, made in slightly mysterious and intimate way. 
The creative emphasis was put on large openings cut into cubic “masses” of the house, 
which gives the house monumentality and confidence in its existence. The openings en-
sure the natural daylight flowing into the “voids” filled with the presence of the inhabitants. 
The recesses enable a temporary break in observation the main aim of which being con-
templation of the surrounding nature, ample in Riva san Vitale. 

Mario Botta did not use any ornament, or an ornament drawing attention apart from the 
colour accent of the bridge leading to the topmost level. The aesthetic refinement and a 
kind of timelessness of the houses in Ticino remind one of M. Charciarek’s valuable 
comments on the profoundness of conscious avoiding ornamentation in architecture. 

“At the beginning of the 20th century it was difficult to understand that architecture can do 
without ornament. It was also necessary to understand that Alfred Loos’ declaration “or-
nament is a crime” was not merely rejection of ornamentation. Instead, it meant a certain 
(new) way of understanding architectural space.”69 

Another project by Mario Botta is probably the best inspiration, out of the master’s pro-
jects executed so far, for contemporary students of architecture, those most sensitive and 
ambitious, already active in the era of minimalism, but not giving up “something more”. 
The solid of Villa Pregassona reminds one of an almost perfect cube, if it were not for the 

                                                 
68 Coppa A. Mario Botta (Minimum). Ore Cultura Srl , Pero (Italia) 2009. 
69 Charciarek M. Widzialna i niewidzialna struktura architektury, czyli pokoje Pana K. Zeszyt Katedry Architektu-
ry Mieszkaniowej PRETEKST 2. Kraków 2006. 
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technique of light, sublime elongation of the solid breadth-wise. Modular cut-outs, not 
disturbing the perfection but adding expression to the form instead, are the quintessence 
of Botta’s architectural achievements, the techniques that distinguish his original ap-
proach. 

In the steplike reduction of the facade, in the middle floor the glazed volumes are placed 
at the angle of 450 in relation to the total cubicoid arrangement. Through the centre of the 
volume runs a glass wall, most “feeding” the light to the inhabitants, occupying two floors. 
The architect splendidly plays the role of a “sculptor” who at the consecutive stages of his 
work either adds or removes the material to finally create a cohesive and logical whole. 

It is hard not to take the opportunity here and, drawing from the arsenal of his opinions 
quote another, ideally fitting, comment by P. Zumthor, on his coeval (1943) and compa-
triot (Swiss): 
“Buildings are artificial formations. They consist of elements that have to be combined. 
The quality of such combinations affects to a great extent the quality of the final product. 
In sculpture there is a tradition of reducing the expression of joints and combinations be-
tween the particular parts of the work to the advantage of the whole piece.”70 

Looking at the sight of this building in different surrounding contexts, a spectator may 
suppose that Mario Botta can perfectly play with architecture and nature to make the 
spectator convinced from the first that this place turned the wheels of curiosity in the ar-
chitect’s subconscious even at the preliminary stages of design. As in the case of Botta‘s 
work discussed earlier, where the house almost ideally “embraces” the sloping site, also 
looking at this house one can deduce an exceptional tie of the “sculptor” with nature, 
landscape. At the same time it is a cultural sanctification of this landscape.  

CHRISTIAN LENZ, a recognized contemporary Austrian architect of middle generation 
made a name for himself first of all with a fascinating, over a hundred-meter long, one 
floor office-residential building in Schwarzbach, and a hotel at the airport in Budapest. 
Both buildings have ascetic, straight as a rule, facades made from glass, timber and yel-
low sandstone71. The architect’s project important for the present considerations is the 
house on a mountain top, “wrapped” in concrete, divided into two levels, of completely 
glazed elevations. From the wooden terraces the inhabitants can admire the beautiful 
view stretching towards an orchard and distant mountains. A concrete supported sash 
extending from the house, makes a roof for a parking site, a similar technique on another 
side of the house makes a shaded terrace, perfect for a dining space. This solution is the 
main idea of the project, playing with volume symmetry. The volume, solid is associated 
with architecture of the interwar pioneering Modern Movement. 

In the space volume arranged by Lenz in a minimalist manner, sculpture, three dimension 
objects such as especially a compact fireplace, become elements of function and orna-
mentation at the same time. These solutions also prove the architect’s magnificent com-
mand of ergonomics. The balcony, which is an extension of the concrete sash, gives 
shade to the terrace on the floor below, where bedrooms and bathrooms are located.  

The house is a perfect example of “emotional correlation” of nature and art; this architec-
ture despite the “poetics of the straight angle [Corbusier]72. It can be included in the ele-
ments of landscape art. The colour scheme of the object is austere and ascetic, which 
makes it in perfect harmony with the surroundings. The huge glazed volumes open wide 
to the vast landscape enable the spectators to calm down and contemplate nature, and, 
consequently, open the mind, search for inspiration, as in the essay by Tadao Ando, an 
author from a different culture but of similar motivation: 

                                                 
70 Zumthor P. Atmospheres. Op.cit. 
71 http://www.austria-architects.com/en/projects/1723_neubau_b_uuml_ro_wohnhaus 
72 Moore R.A. Alchemical and Mythical Themes in the “Poem of the Right Angle” by Corbusier in 1953. Opposi-
tions 1. MIT Press - Institute for Architecture and Urban Studies, Cambridge Mass. USA 1980. 
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“I see it as creating space, created to inspire users and provide them with conditions to 
develop their consciousness. I want to create a very stimulating place where not only will 
works of art and nature be showcased as exhibits, but will speak to us as if alive."73  

LYNNE BRESLIN. Lynne Breslin Architects has been present on the design market of 
architectural companies of the state of New York for over twenty years now. The design-
ers work out houses, multi-family housing, religious objects as well as galleries and 
spaces of public utility. The execution chart includes the famous U.S. Holocaust Museum, 
The Jewish Museum, and The Brooklyn Garden, a favourite with visitors. However, the 
building of their design that is most memorable is the Dune House on Long Island 

The house on Long Island was built on a wandering dune between the ocean and bay. 
The wavy line of the roof express the movement of the water and remind one of the con-
tinuous entropy of the earth – transformation of land into a water region.74 The discretely 
curvilinear roofing shows how an inanimate object, in this case the house under direc-
tional tension, mostly rectangular, can admirably harmonise with its surroundings. It fol-
lows the fair principle of contrast between culture and nature – enter the surrounding 
landscape, nature bringing to life the status of an animate creature in itself. To substanti-
ate - the glazing along practically the whole southern elevation makes it possible for the 
users to admire the coastal landscape and the exceptionally beautiful sky view. The living 
room opens to a wooden terrace, which changes into a narrow footbridge that runs 
among the tall grass towards the beach and the dunes.  

EDUARDO SOUTO DE MOURA is an illustrious representative of the middle generation 
(1952) of the Portuguese non-modernist vernacular and minimalism in architecture. He is 
the author of numerous outstanding architectural executions in sports, communal and 
transport facilities. He was the winner of the prestigious international Stone Award and 
the Pritzker Prize in 2011, the most valued among architects. He was a jury member in 
the international competition for the design of the Polish History Museum in Warsaw. He 
concentrates on combining the features of the place and material tradition with the con-
temporary inspired by modernist output of Mies van der Rohe (he was nominated to the 
Mies Award seven times). His creative effort and intellectual considerations resulted in an 
architecture of light structure and exceptional clarity as well as definite modernity and 
“aesthetic intelligence”. At the same time his architecture interprets the local tradition and 
co-creates with the place an inseparable, hyper-original entity.  

The two houses75, as if “buried” into the landscape, form a dynamic composition of geo-
metric lines and broken planes which produce an extremely modern character. This is 
because in these broken planes they are not traditionally and sentimentally crystal clear, 
but look like minimalist boxes of strangely trapezoid or quite irregular quadrilateral walls. 
Owing to this out-of-rectangularity the houses, situated on a sloping site, were designed 
so that, despite the expression of not straight angles, they remained in harmony and dia-
logue with one another and the surrounding environment. The sloping structure “embrac-
ing” the inner mass unveils the views on the landscape and creates a shaded inner ve-
randa. Light is let into the interiors by large glazed doors and skylights. 

ALBERTO CAMPO BAEZA is a Spanish architect, becoming more and more famous, of 
the middle generation, managing a bureau in Madrid. His works include: the headquarters 
of de Caja de Granada, office buildings in Madrid, houses: Turegano, Garcia Marcos and 
De Blas. He has been awarded numerous prizes, including: the First Award for the Span-
ish Pavilion in the Biennale of Venice (2000), He lectures at universities in Madrid, his 
hometown as well Dublin, Copenhagen, Naples, and Zurich. He believes in absolutely 
white, cubicoid, concise but expressive and original architecture – one which is an em-
bodiment of sunny, hot, southern minimalism, drawing from both the tradition of the origi-
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74 Contemporary Houses. Te Neues & Loft Publications, Barcelona  2007. 
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nal Mediterranean building style and refined, intellectual, high European culture. His well 
known maxim is: ”Buildings should sing”76, and his works are sometimes called singing 
masterpieces.77. 

The dominant motif of the design of this family house in the South of Spain is the harsh 
light in the region. A simple, white concrete structure, reflecting a typical Andalusian style 
was designed to filter the natural light, at the same time letting it in all the parts of the 
house where needed. The carefully planned layout of the interior of the building of several 
floors can produce unusual, expressive light effects. 

The skylight located in a strategic place shows how, manipulating the light skilfully and 
artistically, beams of light can be created to illuminate various zones of the house, from 
a single light source only. The house square layout was divided in a classical way. The 
front part, separated, houses the guest space, while the private space was arranged at 
the back of the house. The front part includes the drawing room, living room and library, 
the back one only bedrooms and bathrooms. However, the factors resulting from the idea 
mentioned above, despite standard, by the book functional layout, make the building 
a small highly individual masterpiece of art. It is art connected with nature in an extraordi-
nary manner. Sensu stricto: in this case with water, and first of all with the sun, sensu 
largo – with Iberian countryside of green and sun scorched mountains, except the white 
wall of the residence.  

CONCLUSION  

Minimalist architecture can be creativelyy presented in many ways, by means of various 
materials, by locating it in various surroundings. However, anyone who respects this 
trend and is familiar with its origin, knows that the designs of this type cannot “scream” 
with form, or lure with ornament or rich detail. The outstanding executions of this trend 
attract with their humble composition, asceticism of the solid and its elementary charac-
ter. They should also be in harmony with nature, and what is crucial – correlation with 
spectator’s mind and emotions. The important works feature simplicity of structure, vast 
homogeneous spaces, large homogeneous planes. In some cases in the oversize 
masses and/or flat elevations elements are “cut out” or removed, or (harmoniously) de-
composed, but detached from deconstructivist “panache” [D. Kozłowskii]78.  

The need for such an idea is clearly expressed by one of the most outstanding contempo-
rary minimalist architects, the one which is the guardian of values saluted in the paper 
hereby, the last mentioned in this paper: Alberto Campo Baeza, “Architecture is born from 
an idea. Without the idea architecture is merely an empty form.”79 

What is unique in minimalist architecture is an “intimate”, “luring” void. To achieve it crea-
tively and give it to the spectator is, in the opinion of young admirers and students of ar-
chitecture at least, one of the most important tasks for creators of minimalist architecture. 
To fulfil this task and other ones the creator should possess an idea defining how to 
transfer all these factors together with his own individual factors to the spectator.  

In order for a house to be regarded as a pearl in landscape, it needs to identify with it, to 
be in harmony with it in form, colour, idea, convention. The building “embraced” by vege-
tation, water, sand is a perfect combination of a synthetic material with one that comes 
straight from nature.  
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STRESZCZENIE 

W projekcie formowania przestrzeni nowego muzeum Nouvel sięgnął do doświadczeń 
i koncepcji projektu budynku paryskiej galerii Fundacji Cartier. W obu przypadkach głów-
nym przesłaniem ideowym projektów było wykreowanie nowego typu przestrzeni, z mak-
symalnym wykorzystaniem szkła i zieleni. Nouvel nie podejmuje dialogu z otaczającą 
dziewiętnastowieczną zabudową, tylko działa prawem kontrastu – usuwając bariery mię-
dzy wnętrzem a zurbanizowanym już otoczeniem. Filozofia architektury Nouvela związa-
na jest z pojęciem dematerializacji, którą definiuje jako sprawienie, że budynek w pew-
nym sensie zanika, albo tworzy zanikający punkt. Jego celem jest zamazanie granicy 
pomiędzy materialnością i niematerialnością, pomiędzy obrazem, a realnością. Jeśli efek-
ty jego twórczości nas poruszają i zaczynamy o niej dyskutować – to znak, powraca na-
sze zainteresowanie i zaciekawienie otaczającym nas światem. 

Słowa k luczowe: Nouvel, Muzeum Branly, filozofia przestrzeni. 

ABSTRACT 

In project of new museum area, Nouvel reached for experiences from gallery for the 
Fondation Cartier in Paris. In both cases the main concept was to create a new type of 
space, with maximum usage of glass and green area. That is why Nouvel did not 
‘conduct a dialogue’ with neighbouring buildings from 19th century. He used a contrast 
between existing surrounding area and his projects. The philosophy of Nouvel’s 
architecture is connected with the term of dematerialisation. The way to achieve this state 
is to create a ‘building which disappears’. Nouvel claims that his aim is to blur the 
boundary between materiality and immateriality, between idea and reality. If the results of 
his designing move us deeply and we begin to discuss about it – it is a sign, that we can 
still become interested in our world. 

Key words: Nouvel, Brandly Museum, philosophy of space. 
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Architektura to zawsze tymczasowa modyfikacja przestrzeni miasta, krajobrazu  
- myślimy, że to jest trwałe, ale pewności nigdy nie mamy... 

Jean Nouvel 

WSTĘP 

Quai Branly to nazwa nadsekwańskiego bulwaru, przy którym, w sąsiedztwie wieży Eiffla, 
powstało najnowsze paryskie muzeum sztuki1. W odróżnieniu jednak od dotychczas pa-
nujących mód w światowej architekturze, nie jest ono „poświęcone”, coraz bardziej nie-
dookreślonej i kontrowersyjnej dziś, sztuce nowoczesnej, której częścią są zwykle rów-
nież same budynki wystawiennicze. 

Autorem Muzeum Branly2, poświęconego głównie prezentacji sztuki pierwotnej (prymi-
tywnej, ludowej, sztuki Człowieka) i cywilizacji Afryki, Oceanii, i Ameryk, jest niezwykle 
ambitny, czołowy architekt przełomu XX/XXI wieku3 – wielki Galijczyk, Francuz Jean 
Nouvel. 

 

 

Ryc. 1. Paryż, Centrum Kultury Świata Arabskiego 
(Institut du Monde Arabe), projekt J. Nouvel (1981-
1987). Źródło: foto autor. 
Fig. 1. Paris, Arab World Institute by J. Nouvel 1987. 
Source: photo by author. 

 

Jaques Chirac, jak każdy szanujący się prezydent francuski zadbał o to by w panoramie 
stolicy pozostawić widomy znak swego panowania. Choć nie jest to obiekt tak rozpozna-
walny jak Wieża Eiffla, futurystyczne (początkowo) Centrum Pompidou, piramida w Luw-
rze, Wielki Łuk na La Defence, czy Biblioteka Narodowa, to przecież wzbudza nie mniej 
emocji – zwłaszcza we Francji będącej dziś wspólnym domem także dla przedstawicieli 
kultur pozaeuropejskich. Intencją prezydenta, przeciwnika ekspansji kultury zachodniego 
i amerykańskiego kulturowego imperializmu, było danie silnego humanistycznego prze-
słania wspierającego różnorodność i międzykulturowy dialog. Pomagać w tym ma ponad 

                                                 
1 Wielki orędownikiem budowy muzeum, ostatecznie decydującym o wyborze projektu konkursowego w 1999 
roku do realizacji był ówczesny (1995-2007) prezydent Francji Jacques Chirac. 
2 Początkowo miało się nazywać Muzeum Sztuk Pierwszych. Z nazwy tej jednak zrezygnowano – chodziło o to 
by uniknąć pewnego poczucia wyższości zawartego w terminie sztuki pierwsze oraz pewnej pejoratywności 
terminu: sztuki prymitywne. 
3 Wojciech Leśnikowski (m.in. profesor Uniwersytet w Cansas i Uniwersytetu Paryskiego) uważa Nouvela za 
najlepszego z żyjących dziś architektów.  
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3.5 tys. wystawianych eksponatów i 300 tys. obiektów przechowywanych w muzealnych 
magazynach – częściowo prezentowanych przez szklane ściany w centrum części komu-
nikacyjnej. Nouvel, autor innej ważnej realizacji paryskiej – Instytutu Kultury Świata Arab-
skiego (1981-1987) – także usytuowanego przy bulwarze i nadbrzeżu Sekwany, dzięki 
ostatecznemu wyborowi dokonanemu przez prezydenta Chiraca, dostał tu kolejną szansę 
realizacji autorskiej koncepcji kreowania przestrzeni w samym sercu stolicy, blisko słynnej 
wieży, dziełem sławiącym również jego mecenasa. 

PRZESTRZEŃ BEZ BARIER 

W projekcie formowania przestrzeni nowego muzeum Nouvel sięgnął do doświadczeń 
i koncepcji podjętych wcześniej w projekcie budynku paryskiej galerii Fundacji Cartier4. 
W obu przypadkach głównym przesłaniem ideowym projektów było wykreowanie nowego 
typu przestrzeni, z maksymalnym wykorzystaniem szkła i zieleni. Dlatego też Nouvel nie 
podejmuje dialogu z otaczającą dziewiętnastowieczną zabudową, tylko działa prawem 
kontrastu – pod pretekstem usuwania dotychczasowych barier między wnętrzem a zur-
banizowanym już otoczeniem. 

Ideą projektu budynku fundacji Cartier była totalna mobilność przestrzeni wystawienniczej 
i jej integracja z otoczeniem. Szkielet nośny jest obudowany szklanymi taflami, we-
wnętrzne przegrody zmienne, a przestrzeń wewnętrzna (?) aranżowana jest dodatkowo 
rozwijanymi (lub zwijanymi) roletami. Całość zanurzona jest w zewnętrznym parku i „od-
grodzona” od wielkomiejskiej ulicy kilkukondygnacyjną szklaną ścianą. Ściana ta w części 
środkowej ma szczelinę wejściową – „bramę”, w której obchodzi się zachowany 200-letni 
libański cedr posadzony przez Chateaubrianda5. Kilka szklany „skór” pozwalających 
przejrzeć strukturę budynku wraz z jej, czasem wstydliwymi, technologicznymi „wnętrzno-
ściami” daje w efekcie swoiste zabutelkowanie przestrzeni – eleganckie opakowanie ta-
jemniczości, sekretności uwięzionego w szkle ogrodu. Nie jest to jednak ów bajkowy „ta-
jemniczy ogród” – wzrokowy kontakt z ulicą niweluje ten zamiar, sprowadzając rzecz całą 
do przestrzennej materiałowo-technologicznej żonglerki jej kreatora. 

 

Ryc. 2. Paryż, budynek fun-
dacji Cartier, proj. Jean 
Nouvel 1994. Źródło: foto 
autor 
Fig. 2. Paris, Foundation 
Cartier by J. Nouvel (1994). 
Source: photo by author  
 

 

                                                 
4 Jean Nouvel, Emanuel Cattani et Associés – Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, 261 boulevard 
Raspail, 75014 Paris. 
5 François-René de Chateaubriand (1768-1848), francuski pisarz, polityk i dyplomata. 
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Ryc. 3. Paryż, budynek Fundacji Cartier,  
proj. Jean Nouvel 1994. Źródło: fot. autor 
Fig. 3. Paris, Foundation Cartier by 
J. Nouvel (1994). Source: photo by author 

 

Ryc. 4. Paryż, budynek fundacji Cartier, 
wewnętrzny ogród, proj. Jean Nouvel 1994.  
Źródło: fot. Autor. 
Fig. 4. Paris, Foundation Cartier – internal 
garden, by J. Nouvel (1994). Source: photo 
by author. 

 

Ryc. 5. Paryż, budynek fundacji Cartier,  
wewnętrzny ogród, projekt Jean Nouvel 
1994. Źródło:  www.fondation.cartier.com. 
Fig. 5. Paris, Cartier Foundation – internal 
garden, project by J. Nouvel (1994). 
source: www.fondation.cartier.co 

 

Koncepcje projektowe gmachu fundacji Cartiera były odważnym połączeniem akademic-
kiego ćwiczenia na temat architektury biurowej i nowatorskich pomysłów6, wykorzystują-
cych nowe technologie budowlane – to również realizacja idei integracji funkcjonalnych 
kubatur z ogrodowo-parkowym otoczeniem. 

Niewątpliwie w projekcie Galerii Cartier Nouvel, w pełni i w czystej postaci, zrealizował 
wizję, w pewnym sensie niematerialnego formowania, kreowanej przez siebie przestrzeni 

                                                 
6 Błoński P., Jean Nouvel laureatem Pritzkera, /w:/ Architektura, www.rfi.fr. 
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– nawet dla zmiennej i elastycznej funkcji. Znawcy przedmiotu i samego autora twierdzą, 
iż jest to produkt czystego geniuszu o typowej, Nouvelowskiej potędze wyrazu7. Jedno-
znacznie i formalnie „silna” jest strefa wejściowa z drzewem, będącym tu głównym chyba 
elementem organizującym całą przestrzeń8.  

ARCHITEKTURA POMYSŁÓW I... ZMYSŁÓW 

W odróżnieniu od znacznie jednak mniejszej galerii Cartier, projekt Muzeum Branly nie 
osiągnął już takiego stopnia jednoznaczności koncepcji uformowania przestrzennego 
i takiej siły wyrazu. Niewątpliwie Nouvel zmuszony był tu do respektowania szeregu wy-
mogów związanych z potrzebami ekspozycji zbiorów muzealnych (z łagodzeniem szko-
dliwego wpływu światła na niektóre materiały i barwniki) oraz z ich przechowywaniem. 
Niesłychanie trudny był tu także kontekst – bliskie sąsiedztwo XIX-wiecznej haussman-
nowskiej9 zabudowy oraz ruchliwego nadrzecznego bulwaru. 

 
Ryc. 6. Paryż, Muzeum Branly, widok z wieży Eiffla. Źródło: www.flikr.com/philippecottier 
Fig. 6. Paris, Quai Branly Museum, view from Tour Eiffel. Source: www.flikr.com - philippecottier 

Interesujące jest, co przesłankach i idei projektu mówił sam autor tego, odbiegającego od 
schematów obiektu10: Pierwszym wyznacznikiem były same eksponaty, (...)Ale nie chcia-
łem stwarzać jakiegoś olbrzymiego mrocznego sejfu. Cała zabawa polegała więc na tym, 

                                                 
7 Z wypowiedzi (korespondencji z autorem) prof. Wojciecha Leśnikowskiego – projektanta, wykładowcy i bada-
cza architektury. 
8 Wg. arch. Anny Sołtysik – w rozmowie z autorem. 
9 Baron Georges Haussmann (1809-1891) – urbanista francuski, wyburzył i przebudował w Paryżu kilka dziel-
nic, realizując nowe arterie komunikacyjne i parki oraz tysiące nowych budynków. /za: Wikipedia/ 
10 Z rozmowy z Jean Nouvelem na antenie RFI, /w:/ Błoński P., Otwarcie Muzeum Branly, www.rfi.fr. 
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żeby utrzymać jakąś przefiltrowaną obecność Paryża, żeby światło przenikało do wnę-
trza. (...) Wibracja paru promieni słonecznych stwarza efekt przestrzenny, który – mam 
nadzieję – wprowadza atmosferę duchowości, o którą mi chodziło. (...) Zabawa polegała 
na tym żeby grać na braku wyraźnych granic między nimi, na wzajemnych odbiciach, 
refleksach światła, trzeba było tak opracować serigrafią ich struktury, by nie narzucały 
się, a postumenty czy podstawy zaprojektować na tyle dyskretne i abstrakcyjne, by eks-
ponaty pozostawały same we wzajemnym dialogu. (...) Architekturę tworzy się z myśli, 
z pomysłów, no i ze zmysłów. Katastrofa architektury współczesnych miast bierze się 
stąd, że najczęściej zaczyna się od reguł funkcjonalistycznych odziedziczonych po XX-
tym wieku, że mówi się o sieciach, o zagęszczeniu, koniecznie równomiernym, o stereo-
typowych programach... To się zmieni dopiero, gdy zaczynać się będzie od reguł zmy-
słowości, od refleksji nad kolorem na przykład, nad urozmaiceniem form, nad odblaskami, 
nad naturą gatunków w pejzażu. I wtedy funkcja się dostosuje... W każdym razie archi-
tektura, tak jak muzyka, musi przekazywać wrażenia i emocje. 

 
Ryc. 7. Paryż, Muzeum Branly, widok od strony bulwaru nad Sekwaną. Źródło: foto autor. 
Fig. 7. Paris, Quai Branly Museum, view from Quai Branly. Source: photo by author. 

Zasadniczym elementem zespołu budynków muzeum jest przestrzeń ekspozycyjna za-
warta w poziomej bryle wyniesionej na masywnych corbusierowskich słupach ponad po-
fałdowaną, dwuhektarową powierzchnię zorganizowanej zieleni parkowej. Niewątpliwie 
nasuwa się tu na myśl skojarzenie z tzw. jednostką marsylską, innym spód budynku 
przypomina podniebienie zadaszenia kolejowego peronu lub przemysłową wiatę11. Być 
może ta pewna niezgrabność form ma źródło w skomplikowanej geometrii i technologicz-
ności, co skutkowało poważnymi komplikacjami strukturalnymi i rozwiązaniami detalu – 
dramatycznie podnoszącymi koszty realizacji całości12. Znajdując się pod główną bryłą 
muzeum mamy też dziwne i niepokojące wrażenie, że nad nami majestatycznie kroczy, 

                                                 
11 Wg. opinii arch. Anny Sołtysik – w rozmowie z autorem. 
12 Zdaniem Wojciecha Leśnikowskiego w tym leży przyczyna „taniości” wyglądu budynku, będącej efektem 
późniejszego ratowania zaplanowanego budżetu budowy. Także nadmierna – afrykańska – dekoratywność 
elewacji, z serią „pudełek” przeznaczonych dla ekspozycji, spowodowała komplikacje i zatłoczenie wystawienni-
cze we wnętrzu. /w:/ korespondencja z autorem/ 
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na masywnych łapach, jakiś prehistoryczny gad, trawiący w swych trzewiach korzenie 
naszej cywilizacji... 

Przyziemie to strefa wejściowa, mieszcząca także sale zebrań oraz salę kinową i teatral-
ną. Stąd – z obszernego hallu zwiedzający długą, wijącą się rampą zwolna wznoszą się 
i zanurzają się w klimat mrocznej, ale i niezwykle barwnej duchowości i wyrastającej 
z niej sztuki... Spiralna rampa znana jest już z muzeum Guggenheima (1959) F.L. Wrigh-
ta, ale mnie bardziej odpowiada analogia z podobnie – funkcjonalnie i przestrzennie – 
formowanym wejściem do wnętrza skrywającego, olśniewające dynamiką, barwą i hiper-
realistycznym sztafażem, dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka – Panoramę Racławic-
ką. Nawiasem mówiąc, budynek z ekspozycją Panoramy dziś stopniowo zarasta zielenią. 
I tu znów trzeba zauważyć, iż podobnie jak to miało miejsce w galerii Cartier, tak i w tym 
porównaniu wypada lepiej obiekt mniejszy i bardziej zwarty – we Wrocławiu. 

  
 

Ryc. 8. Muzeum Branly, widok z ogrodu. Źródło: foto 
autor. 
Fig. 8. Quai Branly Museum, view from garden.  Source: 
photo by author. 

 

Ryc. 9. Muzeum Branly, rampa wejściowa. Źródło: 
foto autor. 
Fig. 9. Quai Branly Museum, entrance ramp.  
Source: photo by author. 

 

 
Ryc. 10. Muzeum Branly, widok  z ogrodu. Źródło: foto autor. 
Fig. 10. Quai Branly Museum, view from garden. Source: photo by author. 
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PRZESTRZEŃ NOWYCH EKOSYSTEMÓW 

Kolejnym problemem stojącym przed Nouvelem było powiązanie zespołu Muzeum 
z haussmannowskimi kamienicami sąsiednich dwóch ulic. Z zadania tego architekt wy-
brnął bez zarzutu – z szacunkiem i w nawiązaniu do otoczenia, co doskonale widać pa-
trząc na całość z góry. Łącznikami stały się tu trzy budynki o różnych strukturach i for-
mach, z których ten od strony bulwaru (admistracyjny) otrzymał „zieloną” elewację.  

Fasada ta – swoisty pionowy ogród została wykonana przez botanika Patricka Blanc, 
który umieścił na niej 15 tys. roślin 150 gatunków ze stref o umiarkowanym klimacie, 
z różnych stron świata13. W ścianie tej, jak w dywanie, „wycięte” zostały otwory okienne. 
Ten wielogatunkowy hydroponiczny14 Mur Végtal, zawieszony na specjalnej konstrukcji 
nośnej, w intencji Blanc’a ma odzwierciedlać zróżnicowanie kultur świata prezentowa-
nych w muzeum. 

 

 

Ryc. 11. Paryż, Muzeum Branly, 
zielona ściana przy bulwa-
rze.Źródło: verticalgomardenpa-
trickblanc.com  
Fig. 11. Paris, Quai Branly 
Museum, green wall by the 
boulevard. Source: 
verticalgomardenpatrickblanc.com 

 

Niewątpliwie wprowadzanie zieleni w architekturę i urbanistykę to działanie chwalebne 
i pożądane – zwłaszcza w miastach duszących się od smogu i braku tlenu. Nouvel czyni 
to z zapałem nie żałując na to powierzchni zagospodarowywanego terenu i ścian budow-
li. Zieleń to nie tylko płuca miasta – to element „wygładzający” architekturę i integrujący ją 
z otoczeniem. Nowe ekosystemy, tworzone przez Nouvela w Paryżu, to nie tylko szansa 
dla ludzi, ale także dla ptaków i zwierząt – naszych młodszych braci. 

EGZOTYCZNA INSCENIZACJA 15 I ARCHITEKTONICZNY KOLA Ż16 

Podsumowując, warto się pokusić o odpowiedź na pytanie: na czym polega fenomen 
artystyczny Nouvela, nagrodzonego w 2008 roku prestiżową nagrodą Pritzkera17?  

                                                 
13 Welazquez L., Musée du quai Branly, www.greenroofs.com. 
14 Hydroponika – uprawa roślin bez ziemi, na specjalnym, obojętnym chemicznie granulacie. System Mur Végé-
tal opatentowano już kilkanaście lat temu. 
15 Określenia tego użyła p. Bernice Kartofel – przewodnicząca Narodowej Rady Muzeów Australii, na sympo-
zjum w Sydney, dodając, że jest to regresywne muzealnictwo i prezentacja tubylczej sztuki w roślinnym środo-
wisku. /za:/ Musée du quai Branly, www.wikipedia. 
16 Z fr. collage – technika artystyczna polegające na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. 
17 Doroczna nagroda, ustanowiona w 1979 roku,  
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W uzasadnieniu przyznania nagrody Jury napisało: Od ponad 30 lat Jean Nouvel wytycza 
dla dialogu architektury i praktyki nowe granice. Jego dociekliwy i elastyczny umysł skła-
nia Go by podejmować ryzyko w każdym z projektów, które, bez względu na osiągnięty 
sukces, niezwykle rozszerzają „język” współczesnej architektury18. Niewątpliwie więc 
twórczość Nouvela to nieustanny, bezkompromisowe poszukiwanie nowych idei i stałe 
przesuwanie granic akceptowalnych norm. 

 
Ryc. 12. Muzeum Branly, wewnętrzna rampa komunikacyjna. Źródło: foto autor. 
Fig. 12.  Quai Branly Museum, internal communication ramp. Source: photo by author. 

Filozofia architektury Nouvela związana jest z pojęciem dematerializacji, którą Francuz 
definiuje jako zabieg polegający na sprawieniu, że budynek w pewnym sensie zanika, 
albo tworzy zanikający punkt. Nouvel twierdzi, że jego celem jest zamazanie granicy po-
między materialnością i niematerialnością, pomiędzy obrazem, a realnością19. 

Niewątpliwie duży wpływ na architektoniczną twórczość Nouvela ma fakt, że wiele lat 
pracował jako scenograf – stąd opinie o teatralności jego architektury. Jego zdaniem: 
Wznosić budynek oznacza przewidzenie i wyszukanie takich efektów i kontrastów, które 
wykreują następujące po sobie przestrzenie, przez które będzie się przechodzić20. Sce-
nografia jest dla niego relacją między obiektami, czyli jest nieodłączną cechą architektury. 

W Muzeum Branly odnosimy wrażenie, że jego formy łączą się jakby przypadkowo, two-
rząc zdumiewający kolaż – rodzaj pathworku21, zszywanego w ostateczną wielką całość. 
Sytuuje to uzyskaną docelowo formę pomiędzy architekturą europejską a różnorodnością 
sztuki prymitywnej – pierwotnej. 

                                                 
18 Ortland A., French Architect Wins Pritzker Prize, New York Times, www.nytimes.com. 
19 Jean Nouvel, prezentacja laureata nagrody, www.sztuka-architektury.pl. 
20 Jean Nouvel, prezentacja laureata nagrody, op. cit. 
21 Zwany także quiltem (pikowaniem) – to zszywanie z maleńkich kawałków tkanin płaszczyzn większych roz-
miarów. 
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Jeśli efekty twórczości Nouvela nas poruszają i zaczynamy o niej dyskutować – to znak, 
że powraca nasze zainteresowanie i zaciekawienie otaczającym nas światem. 

 
Ryc. 13. Paryż, Muzeum Branly, nocny widok ogrodu. Źródło: foto autor 
Fig. 13. Quai Branly Museum, view from garden by night. Source: photo by author 

 
Ryc. 14. Muzeum Branly, Wnętrze. Źródło: foto autor 
Fig. 14.Quai Branly Museum, interior. Source: photo by author 
 



JAN KUREK, Branly – Nowa idea formowania przestrzeni... 269 

 

 
Ryc. 15. Paryż, Muzeum Branly, szklana ściana przy bulwarze nocą.  Źródło: foto autor 
Fig. 15. Paris, Quai Branly Museum, glass-wall by the boulevard at night.  Source: photo by author 

 

  
Ryc. 16. Mali mieszkańcy ogrodu przy Mu-
zeum Branly.  Źródło:  foto autor. 
Fig. 16.  Small inhabitants of the Quai Branly 
Museum garden. Source: photo by author. 

Ryc. 17. Paryż, Muzeum Branly, fragment ogrodu. Źródło: foto 
autor. 
Fig. 17. Paris, Quai Branly Museum, part of the garden.  
Source: photo by author. 

OUAI BRANLY – NEW IDEA OF DESIGNING THE SPACE  
– ON THE BACKGROUND OF THE WORK BY JEAN NOUVEL 

The author of Quai Branly Museum is one of leading architects in the turn of 20th and 
21st century – Frenchman, Jean Nouvel. The permanent collection of this museum, 
consists of folk arts of Africa, Oceania, Asia, and the Americas.  
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Although this museum is not as recognizable as the Eiffel Tower, Centre Pompidou, or 
the Louvre Pyramid and La Defense, but it arouses interest. Especially in France, which 
is now home for people coming from various ethnic groups. 

Nouvel was as well the author of Arab World Institute (1981-1987), which is also situated 
in center of Paris. 

In the project of Quai Branly Museum he reached for experiences from his project of 
gallery for the Fondation Cartier (1994). Nouvel designed new type of space - maximum 
usage of glass and the presence of green area. He created ‘transparent’ architecture.  

The idea was to make an open-space building with total mobility of the exhibition space 
and its integration with the environment. The supporting framework is surrounded by 
glass-elements and partition walls. The building is located inside a park and separated 
from the street with high glass-wall. 

In the project of gallery for the Fondation Cartier, Nouvel had successfully created 
transparent, intangible architecture which is flexible inside. 

The project of Quai Branly Museum is not as ‘clear’ as building for the Fondation Cartier. 
It had to meet art-collection requirements and specific exibition conditions. The context 
was also problematic – on one hand the area was surrounded by buildings from 19th 
century, but on the other hand the area is located by bustling boulevard. Architect got out 
of this difficult task successfully. He managed to design his museum adequate to 
localization. 

What is so special in Nouvel’s architecture? In 2008 he was awarded Pritzker 
Architecture Prize, which is dedicated to a living architect for significant achievement. The 
philosophy of Nouvel’s architecture is connected with the term of dematerialisation. The 
way to achieve this state is to create a ‘building which disappears’. Nouvel claims that his 
aim is to blur the boundary between materiality and immateriality, between idea and 
reality.  

The important aspect for him is also ‘scenography’ – understood as the relation between 
objects, which is inseparable feature of the architecture. 
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STRESZCZENIE 

Autor poszukuje zależności, która zachodzi pomiędzy zjawiskami współczesnych sztuk 
plastycznych i architekturą. Stawia pytania o metodę uniknięcia ślepych zaułków twór-
czości, w które prowadzi chęć permanentnego szokowania jak i niezauważalne niebez-
pieczeństwo rozmycie się w morzu unifikacji. 

Słowa kluczowe: klangor, dekonstrukcja, znak, czytanie miasta 

ABSTRACT 

The author seeks relationship between arts and architecture. He asks questions 
concerning the method allowing to avoid the dead ends of creative designing, being the 
result of the intention to shock permanently as well as the imperceptible danger of 
blurring the individual work through unification. 

Key words: clangor, deconstruction, sign, decoding the city 
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WSTĘP 

Chaos, rozkład i nagość, to znaki firmowe twórczości artystki, której wystawy są anonso-
wane napisem - prace „ zawierają treści, które mogą być uznane za kontrowersyjne, dla-
tego decyzję o ewentualnym zwiedzaniu wystawy, zwłaszcza przez dzieci, pozostawiamy 
Państwu”. Neurasteniczne wątki życia zagubionych kobiet, wśród których może chętnie 
znalazłaby się i Katarzyna Kozyra, przejawy kultury przepojonej taedium vitae dostrze-
gamy również w twórczości Pedro Almodovara, który swoich widzów przyzwyczaił już do 
obyczajowych prowokacji. Normalne, jak dotąd, wzorce życia społecznego są zastępo-
wane przez „różnorodne wizje rodziny”, które próbują tworzyć wrażliwi sodomici i zabawni 
transwestyci. Nie są to jednak zjawiska, które biegną podskórnym, marginalnym nurtem 
współczesnej kultury. Pretendują raczej do miana normy, niesionej falą relatywistycznego 
i multikulturowego tsunami, które wlewa się w naszą codzienność.  

Zjawisko to jest m.in. wynikiem postmodernistycznego sprzeciwu wobec stabilizacji  
i dążenia do jedności, wobec strukturalizmu, fenomenologii czy też psychoanalizy. Nie-
wystarczające były słowa Fryderyka Nietzschego skierowane expressis verbis do przed-
stawicieli sztuki, że styl to autor. Druga połowa XX wieku nie poszukiwała już stabilnego 
gruntu wartości. Rzuciła się w nurt jakichkolwiek norm, pomieszania realnego z wyśnio-
nym, możliwego z niemożliwym, poprzez to zmieszanie pojęć zwyczajny odbiorca „wyra-
finowanej” twórczości poczuł się tout court zagubiony i do głębi wstrząśnięty. Takie filozo-
ficzne obrazy w świecie architektury serwuje nam Lebbeus Woods w swoim Havana Pro-
ject, czy też Tadashi Kawamata, autor Roosevelt Island Project, u którego „ wiele wyja-
śnia stosowanie /…/ słowa „nowotwór” do opisania sposobu, w jaki te prace wydają się 
„wydalane” z budynków, do których są dołączone”1. Jacques Derrida – jeden z najbar-
dziej wpływowych i kontrowersyjnych filozofów omawianego okresu, zarzucił klarowną 
retorykę, atakując czytelnika i odbiorcę sztuki „ zmienną topografią argumentu, niejasną 
cezurą między cytowaniem, parodiowaniem i komentowaniem, ironiczną konstrukcją 
„quasi” naukowego podmiotu”2. 

 

  
Ryc. 1. Bełkot. Źródło: il. R. Łucka 
Fig. 1. Gibberish. Source:  R. Łucka 

Ryc. 2. Klarowny język historii. Źródło: il. R. Łucka 
Fig. 2. Clear language of history. Source:  R. Łucka 

Filozofia stała się wielowątkową literaturą, która nie tyle poświęca swój czas dla zrozu-
mienia świata i mechanizmów nim rządzących, co raczej oddala od siebie zastane zna-
czenia, ugruntowane wartości, bo te, jej zdaniem, swą jednoznacznością unieruchamiają 
lub wręcz zabijają myślenie. Należy zapomnieć o metafizycznej, sięgającej pokładów 
stabilności myśli Platona czy Arystotelesa. J. Derrida nawołuje do podjęcia analizy de-
konstrukcyjnej, której korzenie tkwią w swoiście pojętej inwencji interpretacyjnej. Filozof 

                                                 
1 Jodidio (1998: 173). 
2 Powszechna encyklopedia filozofii (2001: 491). 
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twierdził, że „Nie ma nic poza tekstem!”3 Dekonstrukcja polega na doświadczaniu czyta-
nia, na ciągłej interpretacji, która jest procesem permanentnym. Nie jest tu istotny kieru-
nek, w jakim podążają myśli, nie należy prowadzonego dialogu wartościować, najważ-
niejszy jest język, nawet ten bełkotliwy i obrazoburczy, poza który nie sposób się już wy-
dostać. Z łatwością można się zagubić i nie zrozumieć przesłania architektonicznego 
projektu Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie autorstwa Daniela Libeskinda. Jesteśmy 
tu zniewoleni nieogarniętą przestrzenią, która posiada liczne, niemożliwe do mentalnej 
penetracji, pęknięcia. Przebywamy w znakowym uniwersum podlegającym dyktatowi 
niezrozumiałej mowy.  

SYMBOLE I ZNAKI 

„Znakiem jest to, co rozumiemy. O ile rozumiemy znak nie pytamy, co on znaczy”4. 
Znakami są różne obszary naszego postrzegania. Jest nim litera, elementy składowe 
alfabetu Morse’a, piktogramy, syntetyczne lub składowe formy architektoniczne itp. Słowa 
– elementy składowe języka, zdaniem Martina Heideggera, nie powinny być traktowane, 
jako „tylko znaki”, lecz jako reprezentacja znaczeń, które są w nich zawarte.  

Signum temporis jest bez wątpienia architektura, która przeglądając się w lustrze epoki  
z czasem zastyga na wieki w kamiennej pozie. Utrwalone przed laty w przestrzeni, pełne 
narracji obrazy starych miast, emanują spokojem i harmonią.  Kontakt z nimi jest niczym 
obcowanie ze zniewalającymi swą magią filmami z lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia, 
z przepojonymi pełną celebry narracją i nostalgiczną nutą obrazami Ingmara Bergmana, 
Michelangelo Antonioniego, czy też Luchino Viscontiego.  

  
Ryc. 3. Zaproszenie do dialogu. Źródło: il. R. Łucka 
Fig. 3. Invitation to dialogue. Source:  R. Łucka 

Ryc. 4. Harmonia wielości. Źródło: il. R. Łucka 
Fig. 4. The harmony of multiplicity. Source:  R. Łucka 

                                                 
3 Ibid. (2001: 492). 
4 Simon (2004). 
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Ile dostojeństwa, spokoju i braku frenetycznej pogoni myśli, znajdujemy pośród kamien-
nych budowli południa Europy. Jakąż naturalną i oczywistą w swej formie siłę jesteśmy  
w stanie dostrzec explicite w romańskich murach. Kolejne epoki: powietrzne konstrukcje 
gotyku, platońskich renesans i roztańczony barok, pojawiały się ewolucyjnie wzbogacając 
zastaną strukturę miast, czy też dopełniając swą obecnością krajobrazowe genius loci.  
„Czytanie przestrzeni” było wówczas substratem, łatwym i bardziej dostępnym lokalnej 
społeczności, niż czytanie druku. Poczynając od sylwety świątyni, pałacu, ratusza, a na 
treści witraży kończąc rozumiano zawarty w nich przekaz. Był on jasny, pozbawiony męt-
nych dygresji i dywagacji, nie dostrzegało się tu przewrotnej sofistyki. Dialog pomiędzy 
zastaną formą architektoniczną, a będącym w jej „obszarze rażenia” człowiekiem, jak 
zawsze uzależniony był od „pola stanu wewnętrznego” podmiotu. Od jego wiedzy, posia-
danych pokładów wrażliwości. Ta wielowarstwowa dyskusja, odczytywanie znaków i ko-
dów przebiegała według właściwej gatunkowi ludzkiemu zasadzie „od ogółu do szczegó-
łu”. Czasem, szczególnie w dobie schyłkowego Średniowiecza, pierwszymi wrażeniami 
danymi „w czystej naoczności mogły być nie tylko przedmioty, jako fakty i konkretne rze-
czy jednostkowe, lecz także idee i istoty ogólne”5. Podmiot w błękitnym blasku zwykłego 
okna mógł się doszukać światłości Absolutu, mógł poczuć Digitas Dei.  

Ten nurt retoryki doprowadził do XX w. pojęcia „obcego”, o którym tak wiele pisał Emma-
nuel Levinas. Pozytywne znaczenie tego terminu jest w stanie nakierować podmiot na 
niezgłębione obszary mentalnego rozwoju. Najprościej mówiąc, „innym” może być drugi 
człowiek, może być nim także napotkana, wywołująca refleksję architektura. „Innym” jest 
również nasze wnętrze, głos naszego partner duchowych rozmów, którego uwieńcze-
niem, zdaniem E. Levinasa, jest odczucie obecności samego Boga.  

  
Ryc. 5. Deprecjonująca nieciągłość. Źródło: 
il. R. Łucka 
Fig. 5. Depreciatory discontinuity. Source:  R. Łucka 

Ryc. 6. Dialog pokoleń. Źródło: il. R. Łucka 
 
Fig. 6. The dialogue through generations. Source: 
 R. Łucka 

                                                 
5 Mroza i Hońderek (2000: 323). 
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To, co ukryte, czego znaczenia się jedynie domyślamy, stara się zrozumieć semiologia, 
która „ bada wszystkie zjawiska kulturowe tak, jak gdyby były systemem znaków –
przyjmując hipotezę, że wszystkie zjawiska kultury są systemami znaków, a więc zjawi-
skami komunikacji”6. Architektura jest specyficznym komunikatem wyrosłym z funkcji, 
wspartej na kośćcu konstrukcji. Treść jej, oprócz pokładów formalnej jednoznaczności, 
ma częściej charakter metaforyczny, budzi skojarzenia, chęć skonfrontowania wyobrażeń 
ze stanem faktycznym, rodzi pragnienie zanurzenia się w przestrzeni i odkrywania praw-
dy.  

ZWODNICZE ŚCIEŻKI 

Jednak, jakże to trudna droga myślenia w czasach, gdy pretendująca do miana „klasyka” 
Katarzyna Kozyra, w widocznym na ekranie „Święcie wiosny”, przedstawia „układy cho-
reograficzne” nagich starców płci obojga. Mało tego, korzystając ze zdobyczy animacji 
komputerowej zamienia im płcie. W twórczości tej artystki perwersja, nagość, wojeryzm i 
ekshibicjonizm są na porządku dziennym. Chaos i pomieszanie ról dostrzegamy, gdy 
Kozyra prezentuje film, gdzie w męskim przebraniu wchodzi do łaźni przeznaczonej tylko 
dla panów. Wygłup to, czy sztubacka zabawa? Nie, to jest sztuka, którą wpycha się na 
piedestał będący konglomeratem „wolności”, „tolerancji” i „otwartego społeczeństwa”. 
Szukając uzasadnienia i głębszych treści takiej twórczości, chce się tu dopatrzeć sprze-
ciwu wobec plastikowo-silikonowej rzeczywistości „wiecznie młodego” i „tryskającego” 
siłami witalnymi społeczeństwa. Gdyby tak jednak było, gdyby taki był zamysł autorki, 
można by wówczas spodziewać się więcej ciepła w stosunku do ludzi u schyłku ich ży-
ciowej drogi. Po co odzierać ich z woalu normalności i wystawiać na pokaz ich intymność. 
Kto o zdrowych zmysłach chciałby  „pełen estetycznej fascynacji” oglądać własną, gołą 
babcię?  

 

Ryc. 7. Krzykliwa fraza. Źródło: il. R. Łucka 
Fig. 7. A blatant phrase. Source:  R. Łucka  
 

                                                 
6 Eco (1973: 29). 
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Ryc. 8. Wypowiedź pełna argumentów. 
Źródło: il. R. Łucka 
Fig. 8. Expression of arguments. Source: 
 R. Łucka 

 

 

Architektura w mniejszym stopniu niż plastyka dotknięta jest wspomnianymi wyżej 
przejawami „sztuki”. Sięgnijmy jednak do lat osiemdziesiątych, do ówczesnego modus 
operandi związanego z inwestycyjną eksplozją budowania świątyń w naszym kraju. 
Kakofonia form rysujących się w sylwecie miast przyprawia o bolesny zawrót głowy. Poza 
nielicznymi przykładami Polskę zaśmiecono: „bunkrami”, „karłami” i „halami 
produkcyjnymi”, które ex aego ze świątyniami minionych epok, pretendują do miana 
precjoza skrywającego w swym wnętrzu obdarzone czcią sacrum. Czy skłania to do 
„czytanie” miasta, czy rodzi się pragnienie nawiązania dialogu z zastana formą, a może 
chodzi tu o epatowanie brzydotą i o autorski ekshibicjonizm twórcy? Poza ten „kamienny 
krąg” wychodzi zdecydowanie poetyka kościołów autorstwa Stanisława Niemczyka, 
hajnowska świątyn świątynia Aleksandra Grygorowicza, projekt malowniczego, 
kresowego w swej formie, pełnego nostalgii sacrum Jerzego Kuźmienki, które ożyło na 
przepięknej akwareli Ludomira Słupeczańskiego, czy też warszawski kościół Nawrócenie 
św. Pawła Apostoła autorstwa Konrada Kucza – Kuczyńskiego. 

Rozdmuchana, w ostatnich dziesięcioleciach, do granic percepcji ekspresja, a przede 
wszystkim unifikacja form architektonicznych, pełna jest „tajemniczości” i znaczeniowego 
milczenia. Napotkany kontener może być kioskiem, zapleczem budowy, mieszkaniem, 
plebanią itp. Większe „pudło” może skrywać w swym wnętrzu market, halę produkcyjną 
lub gimnastyczną, multipleks, świątynię. Poddana detonacji, epatująca ekspresją  
i dekonstrukcją forma nic nie mówi o swej pełnej niewiadomych treści. Często uniespo-
sób antycypować zawartą w niej funkcję. Trudno tu o wewnętrzne pragnienie obcowania 
z magią przestrzeni i o podjecie dialogu z architektonicznym „innym”, bo tu po prostu nie 
wiadomo, z kim będziemy  rozmawiać. Wystarczy przywołać tu ezoteryczne „blaszane 
wstążki” Hotelu Starwood Franka Gehry’ego, czy też „ kubiczną ruinę” Royal Onterio 
Museum Daniela Libeskinda.  
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W naszym krajowym wydaniu, być może, to dyktat inwestora, ślepe, bez wyczucia skali  
i klimatu lokalizacji zapatrzenie w uproszczone ekonomicznie obce wzorce, a często brak 
pomysłu i odrobiny autorskiej refleksji, powodują, że nabrzmiewa cisza, że brak przy-
czynku do zrodzenia słów, dzięki którym można by rozpocząć dialog z napotkaną formą 
architektoniczną.  

EPILOG 

Warto jednak poszukać ożywczych syntez, które nie są obecne w zaskakującej ex 
abrupto działalności K. Kozyry, lecz np. w twórczości Piny Bausch. Jej teatr tańca wyrósł 
z dialogu i kreatywnego napięcia pomiędzy tradycją a nowatorstwem. „ choć niby wolny, 
choć demonstracyjnie nawiązujący do codzienności, choć wypływający z intymnych 
przeżyć poszczególnych artystów, to jednak pozostawał tańcem, a więc rytmicznie, 
muzycznie zorganizowanym ruchem opartym na pewnej powtarzalności i zasadach”7. 
Tak, jak Toyo Ito mocnymi akordami „zagrał” Serpentine Gallery Pavilion ‘ 2002, jak sub-
telnie poruszył ściany Steven Holl w nowojorskiej Witrynie Sztuki i Architektury, czy też 
sposób zbudowania z ażuru światła i cienia Kmyo-ji Temple, której autorem jest Tadao 
Ando. 
Lepsze dla architektonicznej przestrzeni byłoby poszukiwanie nowych syntez, niż preten-
dowanie do panteonu sztuki poprzez kolejne „szokujące” rozwiązania, poprzez mieszkal-
ne, czy też sakralne „ziemianki”, lornetkę Franka Gehry’ego przy Chiat/Day Main Street  
w Venice, w Kalifornii, lub mocno niepokojący swą organicznością Son–O–House pra-
cowni NOX. Przeciwwagą tych eksperymentów, harmonią dopełniającą urok zastanej 
przestrzeni są „ptaki” Santiago Calatravy (np. Milwaukee Art. Museum), zawieszona  
w czasie Bibliotheca Alexandrina Snohetty, czy też czarująco wpisany proporcjami i bar-
wą w zastany kontekst hiszpańskiego placu, ratusz w Murcji Rafaela Moneo. Architektura 
podobnie jak teatr Piny Bausch może i powinna porzucić usilnie awangardowe, pełne 
chaosu i turpizmu trendy estetyczne, na rzecz odwiecznego poszukiwania dobra i piękna, 
które ciągle mogą być pochwałą tradycji i tej tradycji modyfikacją. 

READING THE SPACE  
WITH KATARZYNA KOZYRA IN THE BACKGROUND 

INTRODUCTION 
Chaos, decay and nudity – these are the trademarks of an artist, whose exhibitions are 
labeled with a type of a parental advisory sign saying that “its contents may be 
considered controversial and therefore the decision to attend the exhibition, with special 
reference to children, depends on you”. Neurasthenic traces of confused women’s lives 
are part and parcel of the author’s – Katarzyna Kozyra’s – personality or sometimes even 
her taedium vitea. Moral exhibitionism and cultural provocation can also be seen in works 
of Pedro Almodovar. Normal, as for now, patterns of social existence are replaced by 
“various visions of a family”, which are tried to be created by sensitive sodomites and 
funny transvestites. These phenomena are not, however, flowing on the margin of the 
contemporary culture but trying to become a standard, carried with a wave of relative and 
multicultural tsunami that severely floods everyday life. 

This is among others a result of postmodern opposition to stabilization and current strive 
after unity; it is a loud veto on structuralism, phenomenology or psychoanalysis. The 
second half of the 20th century did not search for a solid foundation of values. It plunged 

                                                 
7 Horubała (2011: 51). 
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into the lack of any norms, a mix of dreams and reality, of the impossible and the 
possible. Such philosophical pictures in the world of architecture can be digested in the 
Havana Project by Lebbeus Woods or the Roosevelt Island Project by Tadashi 
Kawamata, whose works “could earnestly be explained by using a word ‘cancer’ while 
describing the way in which his works seem ’excreted’ from the buildings to which they 
are attached”8. Jacques Derrida attacked the reader and the receiver of art “by a 
changing topography of an argument, unclear boundaries between quoting, parodying 
and commenting on, as well as by an ironic construction of a ‘quasi-academic’ subject”9. 
One should forget about metaphysical and perfectly stable ideas of Plato or Aristotle.  
Derrida calls for making a deconstructive analysis, which stems from a specifically 
defined interpretive invention.  

This philosopher stated: “There is nothing but text!”10. The direction in which our thoughts 
roam does not matter; it is the language that is the most important here, already 
impossible to escape, even if it is pseudo-intellectual or iconoclastic. Maybe this results in 
a fact that it is easy to become confused and not to grasp the message conveyed by the 
architectural design of the Victoria and Albert Museum in London by Daniel Libeskind. 
We are enslaved by the vast space that comprises numerous cracks intangible to our 
mental infiltration. We are visitors to a sign universe subordinate to a regime of the 
incomprehensible parole.  

SYMBOLS AND SIGNS 

“A sign is what we understand. As long as we understand a sign, we do not ask what it 
means”11. Signum temporis may be certainly conveyed by architecture that with passing 
time turns into stone for ages, reflecting the image of a given era. Getting closer to it, to 
this harmony and order ever present until the end of the 19th century is like experiencing 
the immense charm of the films of the 60s, filled with venerated narration and rather 
nostalgic pictures of Ingmar Bergman, Michelangelo Antoni or Luchino Visconti.  

Romanesque walls explicitly bear natural and obvious might that anyone can perceive. 
Subsequent eras gave us floating constructions of Gothic, Plato’s Renaissance and 
playful Baroque that enriched and contributed to the evolution of currently present 
development of cities or complemented with its presence the landscape variety of genius 
loci. Reading the space was then a substratum, easy and more attainable than reading 
the print. Beginning with the outline of a temple, palace or town hall, and ending with 
contents of stained-glass windows, one could understand the engraved message. The 
dialogue between the perceived architectonic form and man within its “range of fire” has 
always been dependant on the “internal state of feelings” of the subject. Sometimes, 
particularly in the late Middle Ages, the first impression received “during sheer witnessing 
could not only be objects as facts and specific individual things but also ideas and 
general entities”12. The subject within the blue light of an ordinary window was able to 
discern the light of the absolute, could feel the touch of God. 

What is hidden or bear meaning that we can only guess are within the scope of interest of 
semiology, which “analyzes all cultural phenomena as systems of signs, formulating a 
hypothesis that all phenomena of culture are systems of signs and hence phenomena of 
communication”13. Architecture is a specific message stemming from a function supported 
by the backbone of construction. Apart from being formally explicit, its content is more 
often metaphorical. It triggers associations or willingness to confront mental images with 
reality, evokes a desire to indulge yourself in the space and to look for the truth. 

                                                 
8 Jodidio 1998: 173; translated by RŁ. 
9 Powszechna encyklopedia filozofii 2001: 491; translated by RŁ. 
10 ibid. 2001: 492; transl. by RŁ 
11 Simon 2004; transl. by RŁ 
12 Mroza and Hońderek 2000: 323; transl. by RŁ 
13 Eco 1973: 29; transl. by RŁ 
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MISLEADING PATHS 

However, this way of thinking is virtually unattainable in times when Katarzyna Kozyra, an 
aspiring “classic”, in The Rite of Spring presents “choreographic routines” of naked old 
men and women. What is more, using the achievements of computer animation she has 
switched the attributes of their gender. Architecture in comparison with the fine arts is 
less affected by such “artistic” effusiveness. But let us refer to Poland of the 80s, to the 
modus operandi of erecting new temples as a massive scale investment. Except for a few 
cases, Poland was littered with “bunkers”, “dwarves” and “factories” which ex aequo with 
the temples of the previous eras, aspire to become urban gems that hide inside the 
worshipped sacrum. The poetry of churches designed by Stanisław Niemczyk or the 
Orthodox church by Aleksander Grygorowicz, as well as temples by Konrad Kucz-
Kuczyński definitely rise above this chaotic mediocrity. 

Frenetic expression that was blown up in the last decades and above all the unification of 
architectonic forms very much resemble a semantic desert. “A box” may contain a 
shopping mall, an assembly room or a gym, multiplex or a temple. Sometimes it is 
impossible to anticipate the function it serves. It is difficult to develop an internal desire of 
engrossing ourselves into the magic of the space or starting a dialogue, because we 
simply do not know whom we will be talking to. Suffice it to mention esoteric “metal 
ribbons” of the Starwood Hotel designed by Frank Gehry or “a cubic ruin” of the Royal 
Ontario Museum by Daniel Libeskind. 

However, it is worth looking for refreshing syntheses, which, though not present in 
surprising ex abrupto activities of Kozyra, can be found in e.g. performances of Pina 
Bausch. Her dance theatre has its roots in dialogue and creative tension between 
tradition and innovation. “Supposedly free though it was, ostentatiously referring to the 
everyday life and stemming from intimate emotions of particular artists though it did, it still 
remained a dance, i.e. a rhythmic, musically organized movement basing on certain 
repetitiveness and rules”14.  

In a similar way Toyo Ito managed to brilliantly “play” his Serpentine Gallery Pavilion 
(2002), Steven Hall brought life into the walls of his Storefront for Art and Architecture or 
Tadao Ando, who by his openwork design built light and shadow into the Kmyo-ji Temple. 

Architectonic space would benefit more from searching for new syntheses than from 
aspiring to join the pantheon of art by “shocking” solutions, by dwelling or sacred 
“dugouts” hidden in the ground, by the binoculars of Frank Gehry on Chiat/Day Main 
Street in Venice, CA, or the Son-O-House by the NOX studio, highly disturbing with its 
organic structure. The counterbalance to these experiments, an example of harmony 
which complemented the charm of the space at that time, are “birds” by Santiago 
Calatrava (e.g. the Milwaukee Art Museum), a time-indefinite Bibliotheca Alexandrina by 
Snohetta, or a town hall in Murcia by Rafael Moneo - a masterpiece of proportion and hue 
engraved in the long-standing context of this Spanish square. Architecture, just like Pina 
Bausch’s theatre, is able and ought to abandon esthetic trends that are insistently avant-
garde, full of chaos and turpism in favour of the eternal search for the good and beauty, 
which still can both praise the tradition and modify it. 

 

 

 
                                                 
14 Horubała 2011: 51; transl. by RŁ 
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STRESZCZENIE 

Główna część pracy dotyczy konkretnie tendencji minimalistycznych we współczesnej 
architekturze domów jednorodzinnych. Tam idee i cechy charakterystyczne pogrupowano 
w rozdziały stosowne do przyjętych pojęć: prostota, pustka, porządek i introwersja. Poję-
cia te otrzymały podstawę teoretyczną (zawartą w poprzedzających rozdziały słowach 
wstępnych) oraz zostały skonkretyzowane, uszczegółowione i opatrzone odpowiednimi 
przykładami i ilustracjami. Poniższa część pracy prezentuje dwie pierwsze grupy -
prostota i pustka. 

Słowa kluczowe: architektura, tendencje minimalistyczne, prostota, pustka 

ABSTRAKT 

The main part of the work concerns minimalistic tendencies in contemporary architecture 
of one-family house in detail. Ideas and characteristic features have been grouped in 
chapters appropriate to established notions: simplicity, emptiness, order and introversion. 
These notions have received theoretical background (included in chapters’ proceeding 
prefaces) and have been concretized, particularized and provided with appropriate 
examples and illustrations. The following part of the work presents two first mentioned 
groups – simplicity and emptiness. 

Key words: architecture, minimalistic tendencies, simplicity, emptiness 
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Dla twórców omawianych w artykule obiektów wybór języka minimalistycznego jest efek-
tem poszukiwań istoty, esencji architektury. Kształtując domy jednorodzinne, stanowiące 
jedynie wycinek świata architektury starali się oni i nadal starają wydestylować cechy 
fundamentalne tej grupy typologicznej. Wspólność idei znajduje potwierdzenie w domach 
jednorodzinnych, które stały się przedmiotem podjętych studiów. Zaproponowano syste-
matykę obiektów w czterech rozdziałach, zatytułowanych: Prostota, Pustka, Porządek, 
Introwersja, które odzwierciedlają idee i cechy wyodrębnione po analizie obiektów. Po-
niższa część pracy prezentuje dwie pierwsze grupy. 

1. PROSTOTA, REDUKCJA, OCZYSZCZENIE  

1. Ekonomia my ślenia – prostota jako sposób postrzegania świata • Redukcja jako 
krytyka stanu posiadania • Moralny wymiar prostoty • Architektura wokół rytuałów • 
Krytyka  
1.1 Prostota brył – minimal art • Architektura – ab strakcja, geometria  
1.2 Prostota elewacji – architektura pustej fasady  Adolfa Loosa • Elewacja-granica • 
Powierzchniowo ść 

Głównym narzędziem w poszukiwaniu esencji architektury jest selekcja. W procesie syn-
tezy, redukcji następuje oczyszczenie dotyczące zarówno form i przestrzeni, aspektów 
funkcjonalnych i materiałów. Odrzucenie powierzchownego i fałszywego, ograniczenie 
środków wyrazu ma umożliwić twórcom poznanie istoty architektury.  

Redukcja w środowisku mieszkaniowym jest terminem stosowanym w różnych tradycjach 
i kulturach oraz w różnych kontekstach. Można mówić o redukcji funkcji jako reakcji na 
socjalne i środowiskowe problemy (Japonia). Innym aspektem tego zjawiska jest redukcja 
form, którą osiąga się zarówno przez wprowadzanie geometrycznej czystości 
i elementarności, „nieme” potraktowanie elewacji, ograniczenie elementów architekto-
nicznych do tych niezbędnych i pozbawienie obiektów powierzchownego detalu. Kolej-
nym przejawem jest ograniczenie stosowanych materiałów i pozostawienie ich w formie 
możliwie pierwotnej. Eduardo Souto de Moura podsumował te wysiłki twierdząc, że „pro-
jektowanie domu to schizoidalny akt redukowania świata do podstawowego obiektu”. 1  

Redukcja poza umożliwieniem poznania istoty architektury stanowi krytykę konsumpcjo-
nizmu, skomplikowanego i chaotycznego otoczenia oraz nadmiaru dostępnych form ar-
chitektonicznych. „Minimalizm nie jest architekturą wyrzeczenia, utraty lub braku: jest 
definiowany nie przez to czego nie ma, lecz przez trafność tego co jest i przez bogactwo, 
w jaki jest to wyrażane”, ujmuje definicję John Pawson i dodaje, że, „sukces leży nie 
w akcie odrzucenia, usunięcia, lecz w wyrażeniu tego, co pozostało”.2 

EKONOMIA MYŚLENIA – PROSTOTA JAKO SPOSÓB POSTRZEGANIA ŚWIATA 

Czternastowieczny franciszkański filozof nominalista William of Ockham wprowadził za-
sadę nazwaną później (w XIX wieku) „brzytwą Ockhama”: Entia nonsunt multiplicanda 
praeter necessitatem (Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę). Ta reguła redukcji 
pojęć w klasycznej metodologii naukowej i współczesnej teorii poznania głosi, „by wyja-
śnić zjawiska możliwie najprościej, aby nie mnożyć bytów i nie postulować ich tam, gdzie 
wyjaśnienie zjawisk do tego nie zmusza”.3 Dyrektywa ta zdaje się być użyteczną również 
w dziedzinie architektury, która stosując się do powyższej zasady próbuje używać kształ-
tów pierwotnych, elementarnych, rezygnując z wymyślania nowych. Cytując ponownie 
Pawsona: „Istnieje etap każdego doświadczenia, obiektu, idei, w którym nic nie może już 

                                                 
1 E. Souto de Moura, Houses, [w:] A. Esposito, G. Leoni, Eduardo Souoto de Moura, Electa, Milano 2003, s. 92 
2 J. Pawson, The Simple Expression of Complex Thought, [w:] monografia „El Croquis” 2005 nr 127, s. 7 
3 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t.1, PWN, Warszawa 2002, s. 297 
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być dodane ani odjęte bez pomniejszenia intensywności tego”.4 Redukcja wychodząca 
z analitycznego sposobu myślenia, mająca podstawy logiczne i ekonomiczne, jest wyra-
zem poszukiwania prawdy w zasadach i rzeczach elementarnych. Redukcjonizm jako 
postawa estetyczna i intelektualna wynikająca z dążenia i potrzeby szukania ideału, sta-
nowi próbę uchwycenia doskonałości (wiążącą się również z pojęciem obiektywnego 
piękna). Cytując Arystotelesa: „doskonałe jest to, do czego nie można nic dodać, a więc 
i odjąć” (Perfectum est cui nihil deest).5 Św. Ambroży natomiast widział doskonałość 
w tym „co proste, jednolite, niezłożone” 6. Sztuka doskonałości jest więc sztuką świado-
mego ograniczania. 

Dla architektów prostota obiektu może być w pełni ukształtowanym wyborem, a nie ogra-
niczeniem. Nie musi też być wyrazem odrzucenia, negowaniem, relatywizacją popular-
niejszych wartości, zasad estetycznych i etycznych. Różnica pomiędzy dobrym architek-
tem a złym, według Ludwiga Wittgensteina, jest taka, że zły architekt ulega każdej poku-
sie, podczas gdy dobry się jej opiera.7 Co za tym idzie, projektowanie architektury opartej 
o zasady redukcji z pewnością wymaga wiele wysiłku, wytrwałości, nieustępliwości 
i staranności. Claudio Silvestrin tak opisuje swoją drogę twórczą: „Widzę horyzont jako 
stabilną, spokojną, wolną, prostą linię. Stąd zamiłowanie, by wybierać, abstrahować, 
redukować i wyrzucać – nie posiadać. Redukcja do prostoty nie jest nihilizmem. Nihilizm 
jest odejściem od prostoty: zamyka czystą wizję Bycia i konsekwentnie gubi podstawę 
i znaczenie”.8 Zadaniem twórców staje się tworzenie przestrzeni złożonych, wynikających 
z działań upraszczających. Prostota form według nich nie równa się  prostocie doświad-
czenia, a język minimalistyczny nie jest z pewnością w sensie wrażeniowym ubogi 
i oszczędny. 

Ogromna siła prostoty świadczy o nadmiarze zgiełku, który ogarnął krajobraz wokół nas. 
W erze ociekającej obrazami, formami i dźwiękami, redukowanie, oczyszczanie lub filtro-
wanie zdaje się być najbardziej wymownym gestem, a nieobecność może być najwyraź-
niejszą formą istnienia będącą sprzeciwem przeciwko nadmiarowi i nieładowi. W wielu 
przypadkach nie oznacza to nawet odejmowania, lecz raczej brak dodawania. „Jeśli moja 
praca jest redukcjonistyczna, to dzieje się tak, ponieważ nie zawiera ona rzeczy, które 
ludzie uważają, że zawierać powinna”9, mówił Donald Judd. John Pawson próbując zgłę-
bić ideę pojęcia „minimum” pisze, że „można je zdefiniować jako perfekcję, jaka osiąga 
artefakt, kiedy jego ulepszenie przez odejmowanie nie jest możliwe. Jest to jakość jaką 
posiada obiekt, gdy każdy jego komponent, każdy detal i każde połączenie zostało zre-
dukowane lub skondensowane do esencji, najistotniejszego. Jest rezultatem pominięcia 
rzeczy zbędnych”.10 Unikanie nieistotnego staje się sposobem na podkreślanie istotnego.  
Mies van der Rohe, spopularyzował zdanie „less is more”, według którego największe 
tkwiło w najmniejszej ilości detali. Twórcy podążający tą drogą traktowali i traktują projek-
towanie jako coś więcej niż tylko dodawanie rzeczy, jako coś, z czym wiązało się uczenie 
się dokonywania wyboru; czego konsekwencją było rzeczy pomijanie.  

Redukcja jako krytyka stanu posiadania  

Rewolucja przemysłowa przyniosła znaczące zmiany w architekturze mieszkaniowej. Aż 
do XIX wieku w domostwach ilość mebli i dóbr była stosunkowo niewielka. Rzeczy były 
przemyślane, zaprojektowane, wytworzone i nabyte na całe życie. Pozyskiwano dobra, 

                                                 
4 J. Pawson, [w:] D. Sudjic, John Pawson -Themes and Projects, Phaidon Press, London, s. 45 
5 W. Tatarkiewicz, [za:] Brataniec M., Architektura minimalizmu czyli o porządku kontemplacji, „Architektura-
Murator” 1996 nr 5, s.  46 
6 W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Warszawa 1976, s. 9 
7 J. Pawson, Minimum, Phaidon, London 1999, s. 11 
8 C. Silvestrin, Architecture of Lessness, „Architectural Design” 1994 nr 110, s. 32 
9 A. Zabalbeascoa, Jacier Rodriguez Marcos, Minimalisms, GG, Barcelona 2000; s. 7 
10 J. Pawson, Minimum, op. cit., s. 7 
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które były przede wszystkim solidne i wytrzymałe. Natomiast po rewolucji przemysłowej 
domy zostały wypełnione wszelkiego rodzaju produktami przemysłowymi, przydatnymi 
i niepraktycznymi, oryginałami i kopiami, głównie celującymi w zwiększanie poczucia 
luksusu. Gdy przedmioty posiadania piętrzyły się, przestrzeń zaczęła się kurczyć. Pobu-
dzony przez przemysł XX wiek pomnożył dobra na sprzedaż i konsekwentnie skrócił czas 
trwania mody. Wkrótce nowe stulecie zaoferowało różnorodność artykułów domowych, 
materiałów i stylów, które różniły się stosownie do dekady. Ta różnorodność i obfitość 
była częściej związana z gromadzeniem niż wymianą, gwałtownie więc wzrastała ilość 
przedmiotów posiadanych przez mieszkańców domów.11 

I właśnie wtedy w czasach bezpieczeństwa i nadmiaru twórcy zaczęli wygłaszać „postne 
kazania”. Adolf Loos zaordynował ascetyczny klasycyzm jako antidotum na stylistyczne 
delirium XIX wieku. „Less is more” Miesa van der Rohe jest ambitnym żądaniem morali-
sty. Kalwinista Ch. E. Jeanneret konfrontuje kubizm ze swoim geometrycznym puryzmem 
(Après le cubisme, Paris 1918). Przez kolejne dekady stworzone przez człowieka środo-
wisko stało się eksplozją obiektów. W noweli First Love (1945) Samuel Beckett mówi 
słowami bohatera, że zagęszczenie przedmiotów (tam mebli) zabija wyobraźnię. Również 
dziś, jak twierdzi A.C. Baeza „jesteśmy otoczeni przez niepotrzebne formy, zalew czegoś 
nazwanego designem. Obfitość elementów, ten wszechogarniający szyk ornamentów, 
stara się odciągnąć nas za pomocą wielu efektów specjalnych od pustki ich intencji”.12 
Kolejny twórca upatruje winy projektowania nadmiaru i powierzchownego ornamentu 
w postępie technologii. 

Claudio Silvestrin również oskarża współczesnego człowieka, że starając się stworzyć 
świat, projektuje. Projektując, intelektualnie „naturalizuje” produkty rynkowe, przez to 
podważa możliwość ich kwestionowania. Projektant nadaje przedmiotowi widoczną uży-
teczność i dodaje wartość estetyczną, która do niego przylega. Zatem „projektowanie 
przedmiotów uwodzi, naturalizuje użyteczność (…). W konsekwencji nie ma żadnych 
przeszkód we wzroście akumulacji bezładu na naszej planecie, w produkcji coraz więk-
szej ilości „bezużyteczności”.”13  

Z tego punktu widzenia ostentacyjny puryzm nie jest czystym estetyzmem, lecz częścią 
percepcyjnej terapii, która ma za zadanie uleczyć to, co zniszczyły działania w przeszło-
ści i współczesny rozbuchany design.  Zainteresowanie „oczyszczaniem” współczesnej 
kultury z jej hybryd i zanieczyszczeń reprezentuje stały motyw nurtu tendencji minimali-
stycznych. Jak pisze Maria Misiągiewicz: „W panującym pluralizmie stylistycznym archi-
tektura minimum wydaje się być wywołana tęsknotą za architekturą prostą jako synoni-
mem stylu intelektualnego i eleganckiego, i jako protest przed nadmiarem rzeczy prze-
ciążonych estetyką. Poszukiwania pretekstów kształtów w sferze etyki, przy całej świa-
domości ideologizowania zagadnienia, może dać widzowi i użytkownikowi chwile wy-
tchnienia”.14 

Moralny wymiar prostoty 

Dążenie do prostoty jest moralizatorską ideą, która traktuje etykę na równi z estetyką. 
Prostota o wymiarze wychodzącym poza estetykę „może być widziana jako odbicie ja-
kiejś wrodzonej, wewnętrznej jakości lub poszukiwanie filozoficznego i literackiego wnę-
trza w naturze harmonii, przyczyny i prawdy. Prostota ma wymiar moralny zawierający 
pojęcia bezosobowości i niematerialności”.15 

                                                 
11 A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, Minimalisms, op. cit., s. 72-73 
12 A. C. Baeza, The future of architecture is in the thought, „Domus” 1995 nr 776; s. 80 
13 C. Silvestrin, Architecture of Lessness, op. cit., s. 32 
14 M. Misiągiewicz, Architektoniczna geometria, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, 
Politechnika Krakowska, Kraków 2005, s. 106 
15 J. Pawson, Minimum,  op. cit., s. 7 
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Wiele religii podziela ideał ubóstwa, który osiąga kulminację w rezygnacji z posiadania. 
Od buddyzmu zen, organizacji protestanckich Kwarków po regułę zakonu cysterskiego 
(patrz: Wprowadzenie), materialne ubóstwo było łączone z duchowym bogactwem.  

W filozofii zen brak przedmiotów posiadania to posiadanie świata. W słowach: „Człowiek 
obciążony przez dobytek jest jak statek przewożący wodę, jedyną nadzieją na dotarcie 
do lądu jest wyrzucenie towaru za burtę”16, Budda stawia dobrowolne ubóstwo przeciwko 
nadmiarowi, który zamiast wzbogacać życie zuboża je. Również japońskie pojecie wabi 
będące zarówno zasadą moralną, jak i estetyczną ostrzega przed nadmiarem. „Wabi to 
ubóstwo przyjęte jako świadome wzbogacenie wewnętrzne, stan w którym lepiej można 
zrozumieć istotę wszechświata i życia. (…) Sabi stosuje się do wszelkiej twórczości, 
w pierwszym rzędzie artystycznej i rozumie przez nie bezpretensjonalną prostotę, rezer-
wę w stosunku do rzeczy nowych, unikanie łatwej doskonałości”.17 Wabi-sabi  odnosi się 
do piękna rzeczy niekompletnych, zmiennych i niedoskonałych. Prostota ma pomóc 
w docenianiu najmniejszego detalu życia codziennego, aspektów natury i miejsca. Wabi-
sabi jest również delikatną równowagą pomiędzy przyjemnością, jaką dają nam rzeczy 
a przyjemnością, jaką uzyskujemy w uwalnianiu się od nich.  

Zapewnienie przestrzeni, która pomaga myśleć, rozwijać się, stanowi wyzwanie dla 
wszechogarniającej kumulacji obiektów. Kojarzone jest z porządkiem i kontrolą. Prze-
strzenny luksus łączy się ze świadomością granic, momentu zatrzymania, czegoś wyra-
żonego w kolejnym japońskim pojęciu – shibui, które nie jest niczym więcej jak wiedzą, 
kiedy w sposób świadomy skończyć. Jest to następne pojecie opisujące estetykę proste-
go, subtelnego, powściągliwego i dyskretnego piękna.  

Współcześni architekci, jak John Pawson, A. C. Baeza, Sigeru Ban są zainteresowani 
zarówno formami, które prostota pomaga tworzyć, jak i ich moralnym aspektem. Idea 
ubóstwa jako warunku wewnętrznego luksusu wymaga od twórcy i użytkownika szcze-
gólnego aktu woli i wytrwałości. Już Adolf Loos ustanowił związek między brakiem orna-
mentu a rozwojem kulturowym. Podobnie Le Corbusier wymagał od mieszkańców swoich 
domów, żeby mieli nowe podejście i „nowego ducha”. Wcześniej, w roku 1907, Mies van 
der Rohe użył opisując kamienną ścianę Diehl House słowa, które streszcza charakter 
budynku jako monastyczny, narzucając poza estetycznymi również skojarzenia związane 
z określoną moralnością. 

Architektura wokół rytuałów 

Tendencje minimalistyczne szczególnie w architekturze jednorodzinnej wymagają świa-
domego badania indywidualnego stylu życia mieszkańców. Domowe przestrzenie zredu-
kowane do esencji nie mają programu społecznego, raczej personalny, zindywidualizo-
wany, dostosowany do mieszkańca. Architektura mieszkaniowa powstała pod wpływem 
tendencji minimalistycznych kładzie nacisk na rytuały życia codziennego. David Chiper-
field twierdzi, że buduje swoją architekturę wokół takich podstawowych rytuałów: „czy jest 
to czytanie książek w bibliotece, gotowanie posiłku w domu, czy praca w biurze. Ten 
sposób patrzenia jest instynktownie konserwatywny, nie dlatego że odrzuca zmiany, lecz 
dlatego, że jest zbudowany na tym, co zrozumiałe”.18 Chiperfield i Pawson  cenią szcze-
gólnie w kulturze Japonii sposób, w jaki mieszkańcy tego kraju nadają doniosłości 
i znaczenia rzeczom, które robi się codziennie, że zwykłe, proste czynności są celebro-
wane i mogą być wielką przyjemnością. Twórcy są więc zainteresowani projektowaniem 
domów, które pozwolą na funkcjonowanie, uwydatnianie codziennych rytuałów. Asceza 
i skromność rozwiązań stwarzają tło dla powszednich zajęć mieszkańców domu. Chiper-
field podkreśla jednak konieczność zachowania równowagi, zastanawiając się jak bardzo 

                                                 
16 A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit., s. 80 
17 Z. Albertowa, O sztuce Japonii, Warszawa 1987, [w:] M. Brataniec, Architektura minimalizmu czyli o porządku 
kontemplacji, „Architektura-Murator” 1996 nr 5, s. 47 
18 A. Zaera, A Conversation with David Chipperfield,  „ElCroquis” 2004 nr 120, s. 16 
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architektura może się „usunąć”, czyli ile „architektury” potrzeba, by to osiągnąć, 
a w którym momencie staje się ona za bardzo nieobecna.  

Krytyka 

Istnieją jednak głosy krytyczne, że minimalizm jest zaadaptowanym ubóstwem, łagodzą-
cym poczucie winy z nadmiernego bogactwa w rosnąco spolaryzowanym społeczeń-
stwie. Mamy tu do czynienia z paradoksem – ascetyczną pokorę i arystokratyczną aro-
gancję zestawione w jednej postawie. W tym kontekście Charles Jencks minimalizm na-
zwał „butikowym cysterianizmem”, który w pewnych wypadkach, wypacza wartości asce-
tyzmu i staje się wymuszonym, afektowanym stylem, kosztownym obrazem pustki. Jest 
prawdą, że obiekty to najczęściej budynki dla specyficznej grupy zamożnych klientów, 
którzy chcą odciąć się od kulturowego bałaganu, komercjalizmu, kakofonii estetycznej. 
Tom Wolfe pisał w From Bauhaus to Our House, że „klasy pracujące prawie zawsze gar-
dziły białą abstrakcją i preferowały życie w domach bardziej polichromatycznych 
i bogatych”.19 Ten rodzaj ascetyzmu pozwala przypuszczać, że kogoś stać na wszystko, 
lecz świadomie z tej możliwości rezygnuje. Przytaczany jest również często ironiczny 
slogan: „proste jak tyko możliwe nie zważając na koszty”, który zarzuca nadmierne, od-
wrotnie proporcjonalne do ekonomii form i wrażeń nakłady finansowe konieczne do ich 
osiągnięcia. 

Jencks tłumaczy to faktem, że jest nurt tendencji minimalistycznych semantycznie nieroz-
kodowany i jego znaczenie i odbiór zostają często zaburzone i profanowane, że „ludzie: 
(a) źle go rozumieją, (b) przywłaszczają, i (c) nie pojmują go w sposób, jaki był zamierzo-
ny”.20 Problemy pojawiają się, ponieważ nurt tendencji minimalistycznych aspirujący do 
zajmowania się poza estetycznymi również aspektami duchowymi i etycznymi architektu-
ry, rozciągnął swoje działanie w przestrzeń komercjalną, gdzie te aspekty trudno pogo-
dzić, stając się niejednokrotnie wyłącznie pustą znaczeniowo modą.  

1.1. PROSTOTA BRYŁ  

Minimal art   

Twórcy minimal artu do budowy swoich dzieł używali elementarnych form geometrycz-
nych – płaskich i przestrzennych. Rzeźba Carla Andre Herm (1960), stanowiąca część 
„Elements Series” – serii podstawowych geometrycznych kształtów – jest pojedynczą 
cedrową belką o przekroju kwadratu i wysokości blisko metra. Obiekt Die (1962) Tony 
Smitha jest prefabrykowanym stalowym, gładkim, czarnym sześcianem o krawędzi 183 
cm, za pomocą którego autor odsyłając nas do rzeczywistości geometrycznej chciał stwo-
rzyć „obiekt platoński”. Wraz z nim od połowy lat 60. XX wieku rozpoczyna się nowa ten-
dencja rzeźbiarska, będąca poszukiwaniem pierwotnych struktur.  

W 1964 roku na swoją samodzielną wystawę w Green Gallery w Nowym Jorku Robert 
Morris przygotował instalację składającą się z grupy siedmiu rzeźb. Instalacja ta stała się 
decydującym momentem w historii minimal artu. Elementy instalacji, głównie prostopa-
dłościenne bryły nazwane odpowiednio Boiler, Cloud, Corner, Beam, Floor Beam, Table, 
Wall Slab, zostały ustawione, powieszone, wbite, oparte tak, by w pełni wypełnić, zagar-
nąć przestrzeń pomieszczenia i wpływać na perspektywę i ruchy widza. Zamiarem twórcy 
było usunięcie z rzeźby wszystkich niepotrzebnych relacji i przesunięcie uwagi na prze-
strzeń oraz oglądającego.  

Artyści stosują do budowy dzieł łatwe w percepcji określone formy. Morris mówił o sile 
niezmiennego, znanego kształtu, do którego wygląd dzieła jest porównywany. „Proste 

                                                 
19 Pip Vice, Minimalism and the Art of Visual Noise, „Architectural Design” 1994 nr 110. Aspects of Minimal 
Architecture, s. 16 
20 Ch. Jencks, [w:] Royal Academy and International Forum, Something or Nothing: Minimalism in Art and Archi-
tecture, „Architectural Design” 1999 nr 139, s. 15 
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formy sześcianu czy piramidy nie wymagają obejścia wokoło żeby uchwycić sens całości, 
natychmiast wszystko o nich wiemy.”21 Nasuwają się słowa Borgesa z opowiadania Pa-
miętliwy Funes „…koło narysowane na tablicy, kąt i romb – są to kształty, które potrafimy 
w pełni, intuicyjnie uchwycić i pojąć…”. Geometria w rękach artystów zdaje się być nie 
tylko logicznym instrumentem, lecz „mitycznym regulującym narzędziem, pierwotnie 
przydatnym do stanowienia pierwszego kontaktu ze światem rzeczy”.22 Robert Morris 
podkreślał jednak, że prostota kształtu niekoniecznie równa się prostocie doświadczenia. 
Percepcja form elementarnych wcale nie zakłada uboższych relacji od tych, które towa-
rzyszą postrzeganiu kombinacji form złożonych. Prostota formy była więc dla artystów nie 
celem samym w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia fenomenologicznych zależności. Sol 
LeWitt twierdził nawet, że „najbardziej interesującą cechą charakterystyczną sześcianu 
jest to, iż jest on relatywnie nieinteresujący...”.23 Nie jest przypadkiem więc, że pierwsza 
poważna wystawa artystów miała znamienny tytuł Primary Structures (Nowy Jork, 1966). 

Donald Judd mówiąc o swoich dziełach twierdził: „Wszystko, co nie jest zupełnie proste, 
zaczyna dzielić się w jakiś sposób na części. Problemem jest, by być w stanie tworzyć 
różne rzeczy w obrębie dzieła i jednocześnie nie złamać pełni, jaką ono posiada”.24 Judd 
i Morris podkreślają takie wartości jak całościowość, jednorodność i nierozdzielność dzie-
ła, które powinno być, na ile to tylko możliwe, „jedną rzeczą”, a nie zbiorem, kompozycją 
elementów traktowanych osobno. „Nie jest konieczne, by praca miała wiele elementów, 
na które można patrzeć, porównywać, analizować po kolei, kontemplować. Rzecz jako 
całość, jej właściwości jako całości – to jest interesujące. Najważniejsze rzeczy to rzeczy 
pojedyncze, bardziej intensywne, czyste i mocne.”25 

Architektura – abstrakcja, geometria 

Część idei obecnych w sztuce minimal artu pokrywa się z tymi istotnymi dla architektury 
prostoty. Powoływanie się na niezmienną logikę uniwersalnej geometrii powoduje po-
wstanie rzeczy przejrzystych, jasnych, łatwych w percepcji. Matematycznie idealne formy 
– kule, sześciany, stożki i piramidy – mają w sobie spokój i poczucie ukojenia, które za-
traca się w bardziej skomplikowanych i w mniej czystych formach. Znaczenie leży nie 
w formach, pozbawionych symboliki, lecz w wrażeniach przez nieprzekazywanych. Bryły 
elementarne w sposób silny oddziałują na uczucia odbiorcy, odnosząc się do pierwotnych 
wrażeń. Twórcy poszukują fenomenologicznie autentycznych odczuć esencjalnych dla 
architektury. Fenomenologia architektury jest „patrzeniem na” architekturę, doświadcza-
niem jej poprzez odczucia, w przeciwieństwie do analizowania fizycznych cech budynku 
lub stylistycznych odniesień. Odbiór dzieła rodzi się z całości, więc im mniej elementów 
się na dzieło składa, tym łatwiej o jego percepcję i pojęcie. „Bogactwo dzieła sztuki leży 
w żywotności wyobrażeń, jakie wzbudza i – paradoksalnie – wrażenia otwarte na najbo-
gatsze interpretacje są pobudzane przez najprostsze, najbardziej archetypiczne formy.”26 

W procesie abstrakcji służącemu redukcji obiektu i ukazaniu esencjalnej formy w nim 
ukrytej, najważniejszym narzędziem staje się prosta geometria. Twórcy próbują również 
dyscypliną geometrii okiełznać hedonistyczną kulturę projektowania. Pomimo iż, jak 
twierdził Leonardo da Vinci „natura zajmuje się kreowaniem rzeczy elementarnych, czło-
wiek kreując nieskończoną ilość powiązań z tych rzeczy elementarnych, nie jest w stanie 

                                                 
21 M. Hussakowska, Minimalizm, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków 2003, s. 93 
22 G. Auer, On the Usefulness of Nothing. Minimalist Forms and Formulae in Architecture, „Daidalos” 1988 nr 
30; s. 99 
23 F. Bertoni, Minimalistische Architektur, Birkhäuser, Berlin 2002, s. 9  
24 M. Fried, Sztuka i przedmiotowość, „Arteon” 2008 nr , s.17 
25  D. Judd, Specific Objects, 1965 [za:] James Meyer, Minimalism, Phaidon Press, London 2000, s. 13 
26 J. Pallasmaa, The Geometry of Feeling-A Look at the Phenomenology of Architecture, [w:] Theorizing a New 
Agenda For Architecture – an Anthology of Architectural Theory 1965-1995, K. Nesbitt (red.), Princeton Archi-
tectural Press, New York 1996, s. 449  



288 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

stworzyć niczego oryginalnego”27, pewna grupa architektów stale poszukuje form posłu-
gując się czystym, pierwotnym językiem geometrii. Możliwości oferowane przez abstrak-
cję są nadal nieograniczone. Architektów interesuje harmonia i zmysłowość, które można 
znaleźć w procesie redukcji kompozycji abstrakcyjnych do ich najprostszych form mate-
rialnych.  Szukając esencji architektury twórcy skłaniają się w stronę tektoniki, inni bazują 
na podstawach stereotomicznych, a istnieją przypadki łączenia tych podejść.  

 

  
Ryc. 1. House in a Plum Grove, Kazuyo Sejima & 
Associates, Tokio, Japonia, 2001-2003.  Źródło: 
 Oceano de aire: SANAA/Kazuyo Sejima+Ryue 
Nishizawa 1998-2004, „El Croquis” 2004 nr 121-122. 
Fig. 1. House in a Plum Grove, Kazuyo Sejima & 
Associates, Tokio, Japan, 2001-2003.  Source: Oceano 
de aire: SANAA/Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa 1998-
2004, „El Croquis” 2004 nr 121-122. 

Ryc. 2. Flatz House, Baumschlager & Eberle, 
Schaan, Lichtenstein, 2002. Źródło:  R. A. 
Barreneche, Modern House Three, Phaidon, 
London 2005 
Fig. 2. Flatz House, Baumschlager & Eberle, 
Schaan, Lichtenstein, 2002. Source: R. A. 
Barreneche, Modern House Three, Phaidon, 
London 2005 

Tadao Ando jest architektem, dla którego głównym zagadnieniem architektury jest konflikt 
między abstrakcją a reprezentacją. Opisując Koshino House architekt powiedział, iż „bu-
dynek ten został stworzony aby zrównoważyć będące w konflikcie wymagania idei 
w świecie abstrakcji i idei w świecie rzeczywistym.”28 Pomimo iż architekt jako formy ar-
chitektoniczne wybiera proste koła i kwadraty, w rezultacie powstaje architektura, która 
została zmieniona z czegoś ekstremalnie abstrakcyjnego i skonstruowanego według ści-
słej geometrii w coś reprezentacyjnego i niosącego odbicie ciała ludzkiego i jego aktyw-
ności. „Zbliżenie, jakie następuje między uporządkowaną geometrią absolutną a życiem 
codziennym wywołuje konflikty, które pomagają tworzeniu się nowych przestrzeni. W ten 
sposób budynek uzyskuje określoną tożsamość.”29 

                                                 
27 G. Auer, Building Materials are Artificial by Nature, „Daidalos” – Magic of Materials , 1995 nr 56, s. 20 
28 T. Ando,  Ando by Ando, [w:] Tadao Ando 1 - Houses and Housing, TOTO, Tokyo 2007 , s. 87 
29 T. Ando, Punti programmatici (tłum. U. Pytlowany) [w:] F. Dal Co, Tadao Ando – le opere, gli scritti, la critica, 
Electa, Milano 1995, s. 451-452 
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W obiektach pozbawionych jakichkolwiek zbędnych elementów architektonicznych ele-
mentarne formy użyte do zbudowania bryły: sześciany, prostopadłościany, walce są na-
tychmiast percypowane. Niezbędne elementy są grupowane tak, by uzyskać maksymalny 
kontrast. Gdy budynek zostaje odarty z formalnego ornamentu, w architekturze dominują 
przestrzeń i proporcje, pełne i puste, światło i cień. Bryły zamknięte w euklidesowej geo-
metrii są wystarczające, by stworzyć mocne kompozycje. Paradoksalnie te fundamental-
nie najbardziej neutralne i przez to anonimowe i bezstylowe formy mogą stać się najbar-
dziej uderzającymi i rozpoznawalnymi. Pierwotne bryły w kontraście do tkanki miejskiej, 
topografii, nieba stają się silnymi, abstrakcyjnymi obiektami. 

1.2. PROSTOTA ELEWACJI 

Architektura pustej fasady Adolfa Loosa 

W architekturze wraz z redukcją form następuje redukcja detalu architektonicznego. 
W opisanych domach, przez uproszczenie brył użytych do budowy formy, elewacja obiek-
tu sprowadza się do ściany – płaskiej, jednolitej, gładkiej płaszczyzny pozbawionej deko-
racji i o zminimalizowanej ilości elementów architektonicznych. Kształt obiektu tworzą 
więc bryły i płaszczyzny. Przychodzi na myśl koncepcja „niemej fasady” Adolfa Loosa. 
Poza ideą „Raumplanu” Loos w projektach domów jednorodzinnych, jak Mooler Haus 
(Wiedeń, 1928) i Müller Haus (Praga, 1929) ustanawia radykalną różnicę miedzy wnę-
trzem a zewnętrzem, co ma stanowić odbicie różnicy między intymnością a życiem spo-
łecznym człowieka metropolii. Na zewnątrz panuje królestwo wymiany, pieniędzy i ma-
sek, a wewnątrz zaś królestwo niezbywalnego, niewymienialnego, niewypowiedzialnego. 
„Gdy dostałem zadanie zbudowania domu, powiedziałem: w swoim zewnętrznym wyglą-
dzie dom może zmieniać się jedynie tak bardzo jak smoking. Czyli w małym stop-
niu…Musi być znacząco prosty. Muszę zastąpić złote guziki czarnymi. Dom musi być 
niedostrzegalny.”30 I dodaje: „Dom nie musi mówić niczego na zewnątrz, całe jego bogac-
two ma się manifestować w jego wnętrzu.”31 Zewnętrze domu powinno wyglądać jak ma-
ska, jak zunifikowana osobowość, chroniona przez jednolitą fasadę. W projektach Loosa 
powstaje szczególne napięcie między wnętrzem a zewnętrzem, „mieszczące” się w ścia-
nie zewnętrznej. W nagiej ścianie Loos odkrył również rodzaj „płótna malarskiego” dla 
zmieniającego się światła. Loos zaczął formować więc przestrzeń wewnętrzną, tak by 
odwracać się do środka, a nie ku zewnętrzu. Okna są źródłem światła a nie ramą dla 
widoków. Dla Loosa użycie zbyt wiele przeszkleń staje się ornamentem gdyż jest ono 
irrelewantne i bezużyteczne (przez tę polemikę z użyciem szkła był posadzany 
o tradycjonalizm).  

Duże miasto z wielowarstwowym społecznym wzorem było idealną lokalizacją dla archi-
tektury Loosa. „Wycofanie się do prywatnej sfery jest szczególnie istotnym aspektem dla 
ludzi mieszkających w dużych miastach, mieszkanie jest znaczące jako intymna sfera 
i przestrzeń schronienia się w środowisku społecznych zachowań.”32 To właśnie rozróż-
nienie między wnętrzem a zewnętrzem było stałym elementem jego wieloletniej twórczo-
ści. Powściągliwe, zredukowane fasady kontrastują z luksusowymi i nastrojowymi projek-
tami wnętrz o znakomitych i kosztownych materiałach. 

Elewacja – granica  

Tadao Ando, który dużo miejsca w swojej twórczości poświęca zagadnieniu ściany 
w architekturze pisze, że „mur oznacza punkt, w którym logika miasta spotyka się z logiką 

                                                 
30 A. Loos, Architekcture, s. 107 [za:] B. Colomina, The Split Wall:Domestric Voyeurism, [w:] Raumplan Versus 
Plan Libre, op. cit., s. 38 
31 A. Loos, Heimat Kunst (1914), [za:] Ibidem, s. 39 
32 A. Sarnitz, Adolf Loos, Taschen, Cologne 2003, s. 7 
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miejsca. To najmniejszy, ale i podstawowy ze znaków, jakie regulują strukturę danego 
miasta.”33 Ściana, najważniejszy element jego domów miejskich – chroni. Jej abstrakcyj-
na i geometryczna materialność daje wrażenie siły, ciężaru, wagi. Taki obiekt stanowiący 
w swej formie esencję domu, pomimo braku spektakularnych gestów, wśród obiektów, 
które przeczą porządkowi skupia uwagę w chaotycznym lub niekonkretnym otoczeniu. 
Staje się punktem odniesienia, przerwą w chaosie, punktem centralnym-znakiem w prze-
strzeni nieokreślonej.  

Z kolei opisując jeden ze swych domów w krajobrazie Tadao Ando pisze: „W Matsumoto 
House, ściany stojące niezależnie w świecie natury określają terytorium ludzkiego za-
mieszkania. Nieekspresyjne same w sobie, dwie główne ograniczające ściany chronią 
wnętrze. W tym samym czasie odzwierciedlają zmiany mające miejsce w świecie natury 
i pomagają wprowadzić ten świat do codziennego życia jego mieszkańców”.34 

 

 
Ryc. 3. Wall House (Matsumoto House), Tadao Ando, Ashiya, Japonia, 1976-1977. Źródło: Tadao Ando 1972-
1987, GA Architect 8, A.D.A. Edita, Tokyo 2001. 
Fig. 3. Wall House (Matsumoto House), Tadao Ando, Ashiya, Japan, 1976-1977. Source: Tadao Ando 1972-
1987, GA Architect 8, A.D.A. Edita, Tokyo 2001 

Powierzchniowo ść 

Koncepcja „ślepej fasady” ogranicza w wyraźny sposób liczba otworów w elewacjach, 
szczególnie frontowych, przenosząc je w miejsca mniej eksponowane (tylne elewacje, 
wewnętrzne dziedzińce, studnie świetlne, wnęki, okna w stropodachu) lub zmniej- 
szając ich ilość przez łączenie w większe powierzchnie. Okna projektowane są w spo- 
sób zmniejszający ich oddziaływanie na formę obiektu (okna bezramowe, zlicowane  
ze ścianą).  

Fasada przestaje być odbiciem systemu konstrukcyjnego. Jednolite, zwarte i gładkie 
powierzchnie elewacji zasłaniają, otaczają lub ukrywają również architektoniczne formy, 
pomagając „zredukować budynek sam w sobie”. Obiekt sprowadzony jest do powierzchni 
– materialność jest zamieniona w powierzchniowość, - zdaje się być nadal bardzo kon-
kretny i silnie podkreślający swoją obecność. Tadao Ando przywołując betonowe elewa-

                                                 
33 T. Ando, Punti programmatici, [w:] Dal Co F., Tadao Ando - le opere, gli scritti, la critica, Electa, Milano 1995, 
s. 451 
34 T. Ando, The Wall as Territorial Delineation, The Japan Architect, nr 254, 06.1978; s.12-13, [za:] K. Frampton, 
The Work of Tadao Ando [w:] K. Frampton, Labour, Work and Architecture. Collected Essays on Architecture 
and Design, Phaidon, London 2002, s.305-306 
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cje swoich domów mówi, że gdy beton jest zgodny z jego estetycznym obrazem, po-
wierzchnia ściany staje się abstrakcyjna, istnienie ściany jako materii ginie, a pozostaje 
nieskończoność przestrzeni. Według niego architektura nie powinna być przesadnie ko-
munikatywna, pozostając milcząca, pozwala naturze (za pomocą światła, cienia, desz-
czu) mówić w jej imieniu.35 

Gdy wędrujący wzrok spocznie na takim obiekcie, traci zainteresowanie nieregularnymi 
strukturami sąsiednich budynków. Płaskie kształty i proste bryły przyczyniają się przez 
swoją powściągliwość do organizowania często chaotycznej przestrzeni miejskiej lub 
środowiska naturalnego. Budynki raczej dyskretne w charakterze biorą udział bardziej 
w konsolidacji tkanki urbanistycznej niż przełamywaniu jej. 

Przy braku dekoracji często jej role przejmuje wyraźna tekstura materiału. Wykorzystuje 
się immanentne cechy faktury materiałów elewacyjnych – podziały wynikające 
z warunków technicznych danego materiału, kolor, grę świateł, działanie czasu. Fasady 
są zamienione w gładkie płaszczyzny z jednego materiału: betonu, kamienia lub ściany 
kurtynowej często o dużych podziałach. Używając nieprzeźroczystych lub półprzeźroczy-
stych materiałów, pomagają w redukowaniu powiązania między wnętrzem a zewnętrzem 
(patrz również: rozdział 3–Introwersja). Gładkie powierzchnie elewacji pozbawione eks-
presji, czasem wręcz nienaturalnie mocno odbijają światło, powodując, że działanie 
płaszczyzn lub brył zostaje wzmocnione.  

Charakterystyczną cechą części obiektów jest więc silna frontalność, wyrażona przez 
czyste abstrakcyjne płaszczyzny (mniej bryły),gdzie poprzez proporcje, materiały, podzia-
ły, kolory i modelowanie światłem formowana jest podstawa doświadczenia estetyczne-
go. W innych dziełach zewnętrzny kształt, kontynuując stanowisko Miesa van der Rohe, 
że o domu stanowią dach i ogrodzenie, jest percypowany jako kompozycja ścian (np. 
w architekturze Souto de Moury). W każdym przypadku forma projektowanych fasady 
tych budynków jest konsekwencją przyjętej koncepcji, a nie sztucznym założeniem. 

1.1. PROSTOTA BRYŁY 

1.1.1. Turegano House  – Alberto Campo Baeza  (ryc. 4-5) 
Pozuelo, Madryt, Hiszpania, 1988 

Architektura hiszpańskiego architekta Alberto Campo Baezy odwołuje się mocno do form 
wynikających z zasady ograniczenia, redukcji. Jego esencjonalna architektura jak sam ją 
określa, powstaje „gdy nic więcej nie może być dodane lub ujęte bez straty intensywności 
odczuć”.36 Stereometryczna (trójwymiarowa) metoda projektowania, idealna geometria 
brył, formalna powściągliwość i prostota to cechy tej architektury. W wyniku procesu sub-
limacji powstają czyste, krystaliczne bryły, które stają się tłem dla światła. Architekt cele-
bruję masę obiektu, która dzięki prostocie idealnych, nieozdobionych form geometrycz-
nych w bardzo intensywny sposób wypełnia przestrzeń. Powstaje silny kontrast między 
masą a pustką. Oczyszczając kombinacje geometrycznych form, Baeza odrzuca dekora-
cję w sposób skrajnie konsekwentny. „Przestrzeń jest kształtowana przez Formę za po-
mocą minimalnej, niezbędnej ilości elementów zdolnych przełożyć, tłumaczyć Ideę 
w sposób precyzyjny.”37 Powtarza słowa: „Cisza kontra ogłuszający hałas. Prostota kon-
tra komplikacje. Biała i prosta architektura stara się osiągnąć wszystko za pomocą prawie 
niczego: more with less”.38 Na tej podstawie produkuje estetykę absolutnego minimum.  

                                                 
35 T. Ando, Wnętrze, zewnętrze, [w:] F. Dal Co, op. cit., s.449 
36 C. Jause, Por una arquitectura esencial. Acerca de la arquitectura de Alberto Campo Baeza, [w:] Alberto 
Campo Baeza, Coleccion Arquitectura Espaòola Contemporanea, Madrid 1099, s.11, [za:] M. Charciarek, 
Esencja Architektury – sztuka odejmowania, Definiowanie przestrzeni architektonicznej 2004 – Architektura jako 
sztuka, Wydawnictwo Techniczne, Kraków 2004, s. 205 
37 A. C. Baeza, More with less, [w:] F. Bertoni, op. cit., s. 182 
38 A. C. Baeza [za:] J. Welsh, Modern House, Phaidon Press, London 1996, s. 63 
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Kompozycję Turegano House w Madrycie również wykreowano przy wykorzystaniu pod-
stawowych geometrycznych kształtów. Podstawą formy jest idealna, sześcienna bryła 
o bokach mierzących 10 metrów. Nawet swobodna ściana w formie łuku znajdująca się 
na dachu-tarasie i widoczna ponad główną bryłą zdają się być elementami, które mają 
jeszcze wzmocnić kubiczność podstawy. Kubiczna natura obiektu jest również zaakcen-
towana przez idealną gładkość płaszczyzn otynkowanych elewacji, okna zlicowane 
z fasadą i białe wykończenie wszystkich elementów. Obiekt staje się jednolitą bryłą ste-
reometryczną z wyrzeźbionymi otworami zewnętrznymi i przestrzeniami wewnętrznymi. 
„Archetypiczna kostka” nabiera elegancji przez starannie wyważony kontrast pomiędzy 
chłodnymi powierzchniami szkła i lśniącymi białymi tynkami.  

Biała kostka została podzielona funkcjonalnie na pół: północna połowa jest częścią po-
mocniczą, a południowa pełni funkcje główne. Pierwsza zawiera centralny pas 
z łazienkami, toaletami i schodami oraz sypialniami i kuchnią wychodzącymi na północ. 
Podwójnej wysokości przestrzeń salonu, jadalni i studio w najwyższej części są usytu-
owane w części południowej. Studio wychodzi na jadalnię a ta z kolei na salon, tworząc 
potrójnej wysokości, otwartą, wielokierunkową, diagonalną przestrzeń. 

 

  
Ryc. 4. Turegano House, Alberto Campo Baeza, Madryt, 
Hiszpania, 1988. Źródło: Alberto Campo Baeza - Works 
and Projects, (red.) Antonio Pizza, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona 1999 
Fig. 4. Turegano House, Alberto Campo Baeza, Madrid, 
Spain, 1988. Source: Alberto Campo Baeza - Works and 
Projects, (ed.) Antonio Pizza, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona 1999 

Ryc. 5. Turegano House, Alberto Campo Baeza, 
Madryt, Hiszpania, 1988. Źródło: Alberto Campo 
Baeza - Works and Projects, (red.) Antonio Pizza, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1999 
Fig. 5. Turegano House, Alberto Campo Baeza, 
Madrid, Spain, 1988. Source: Alberto Campo 
Baeza - Works and Projects, (ed.) Antonio Pizza, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1999 

Równie ważną cechą architektury Baezy jest próba warunkowania przestrzeni za pomocą 
światła: horyzontalnego, wertykalnego, diagonalnego. Poruszając się ze wschodu na 
południowy zachód światło jest stopniowo zbierane i „łapane” przez okna i otwarcia, sta-
jąc się przestrzennym protagonistą projektu. Powstaje „diagonalna przestrzeń przecięta 
diagonalnym światłem”.39 Światło dociera do wszystkich części budynku bezpośrednio 
przez okna bądź pośrednio, odbijając się od białych ścian. Światło tnące hermetyczne 
podwójne i potrójnej wysokości pustki dematerializuje spoistość masy budynku. Turégano 
House jest wybitnym przykładem tego, jak manipulowanie światłem może stać się waż-
nym elementem w określaniu natury i ujętego w ramy geometryczne kształtu przestrzeni. 
Mocna gra światłocienia podkreśla surowość i wyrazistość prostych brył, przyczyniając 
się do wzmocnienia odbioru formy budynku. Oślepiające światło śródziemnomorskie de-

                                                 
39 Alberto Campo Baeza - Works and Projects, A. Pizza (red.), Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1999, s. 72 
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materializuje ściany, zredukowane do białych powierzchni i wnikając do geometrycznych 
wnętrz i przestrzeni zewnętrznych potęguje efekt spokoju i bezruchu.  

1.1.2. Garcia Marcos House  – Alberto Campo Baeza (ryc. 6) 
Valdemoro, Madryt, Hiszpania, 1991 

Elementarność w pracach Alberto Campo Baezy przejawia się również w ciągu dialo-
gicznych elementów stale pojawiających się w jego projektach w różnych kombinacjach, 
takich jak: ściana kontra bryła, kostka kontra dziedziniec, tektonika kontra stereotomia40. 
Para „kostka kontra dziedziniec”, która niezmiennie występuje w jego wczesnych projek-
tach domów jednorodzinnych, została wykorzystana w projekcie Garcia Marcos House. 
Ten dom w dzielnicy mieszkaniowej na przedmieściach Valdemoro został usytuowany na 
działce o wymiarach 15 x 21 m, położonej w narożniku ulic. Działkę otoczono po obwo-
dzie jednokondygnacyjną ścianą, tworzącą „pudełko” otwarte na niebo. W centrum znaj-
duje się prostopadłościenna bryła o wymiarach podstawy 8x14 m. Kostka sprawia wraże-
nie jakby została podniesiona jeden poziom ponad parterową kondygnację i położona na 
jednokondygnacyjnym podium.  

Wejście zaakcentowano załamaniem, wyżłobieniem w formie sześcianu w narożniku 
otaczających ścian i schodkami prowadzącymi do drzwi wejściowych. Te proste schody 
stały się jedynym oprócz głównych brył dodatkowym elementem kompozycji i jedynym, 
który tej całkowicie abstrakcyjnej koncepcji nadaje aspekt realności (pokazuje skale, na-
daje kierunek). Pełne ściany elewacji o białych gładkich powierzchniach i o zminimalizo-
wanej liczbie okien wzmacniają jednolitość formy. Również w przypadku tego obiektu 
wszystko zdaje się być wyrzeźbione z jednej jednorodnej, białej bryły. Projekt pokazuje, 
jak centralnym jest w architekturze Beazy pojęcie erozji, wyżłobienia, odjęcia. Pomimo iż 
stereotomiczna, prawie kamienna natura jego budynków jest bardzo silna, bezwładność 
i ciężar masy obiektu dzięki działaniu światła zostają złagodzone. Zdaniem Baezy „Dobry 
malarz wie dokładnie, jak używać białych powierzchni, by przenosić światło słoneczne 
bezpośrednio w przestrzeń wewnętrzną. W architekturze biel jest czymś więcej niż czystą 
abstrakcją. Zapewnia bezpieczną i efektywną podstawę do pracy ze światłem: możesz je 
złapać, odbić, wytrawiać nim, powodować, by ślizgało się. Kontrolujesz przestrzeń przez 
kontrolowanie światła, przez oświetlanie białych powierzchni, nadając im kształt”.41 

 

 

Ryc. 6. Marcos House, 
Alberto Campo Baeza, 
Madryt, Hiszpania, 1991. 
Źródło: F. Bertoni, Minimali-
stische Architektur, Birkhä-
user, Berlin 2002. 
Fig. 6. Marcos House, Alber-
to Campo Baeza, Madrid, 
Spain, 1991. Source: F. 
Bertoni, Minimalistische 
Architektur, Birkhäuser, 
Berlin 2002.  
 
                                                 
40 K. Frampton, On Reading the Elemental in the Work of Alberto Campo Baeza [w:] www.campobaeza.com 
41 A. Pizza, The Quest for Abstract Architecture, [w:] Alberto Campo Baeza…, op. cit.; s. 17 
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Biały, dwukondygnacyjny prostopadłościan został podzielony poprzecznie na trzy części 
o proporcjach 2:3:2. Centralna część jest pusta na całą podwójną wysokość. Strop, prze-
rwany na całą szerokość w pobliżu wewnętrznej ściany, tworzy wertykalne wejście dla 
światła. Ściana zewnętrzna jest natomiast przerwana w najniższej części, tworząc szero-
kie okno, przez które wnika światło horyzontalne. Ukośne światło powstające z przecięcia 
dwóch kierunków nadaje przestrzeni napięcia. „Dzięki Światłu i Proporcjom, mały i za-
mknięty dom, zostaje zmieniony w rozległy i otwarty, w którym przy użyciu minimum 
środków, wszystko staje się możliwe – Une boite a miracles.” 42  

1.1.3. Stone House/Villa E.M.  – Herzog & de Meuron  (ryc. 7) 
Tavole, Liguria, Włochy, projekt: 1982, realizacja: 1985-1988 

Dom postawiono w odległości kilkunastu kilometrów od liguryjskiego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, na zboczu wzgórza ponad miastem Tavole. W pofalowanym krajobrazie 
starych, porzuconych gajów oliwnych, na „cyplu” starego kamiennego tarasu stanął 
w miejscu kamiennej budowli służącej magazynowaniu oliwek trzypiętrowy budynek.  

Obserwując wstęgi ścian oporowych i inżynierskich konstrukcji wzniesionych wśród ligu-
ryjskich wzgórz, architekci zastosowali w projekcie kamień łamany bez zaprawy. Dzięki 
użyciu jako wypełnienia budulca zaczerpniętego z najbliższej okolicy, ta silnie abstrakcyj-
na geometryczna forma – kostka z płaskim dachem – prowadzi dialog z otaczającymi 
wzgórzami i gajami oliwnymi. Dialog wzmacnia wpuszczenie kostki w lekki spadek  
terenu. 

Koncepcję projektową domu oparto na połączeniu rzutu, elewacji i przekroju, podporząd-
kowując je konsekwentnie przyjętej idei krzyża. Krzyżowy układ siatki żelbetowych słu-
pów i belek odzwierciedlony jest w rysunku ścian zewnętrznych, gdzie wypełnienie 
z kamienia spotyka się z niezwykle subtelną żelbetową ramą. Kontynuowane na ze-
wnątrz elementy struktury tworzą smukłą pergolę powtarzającą krzyżowy układ konstruk-
cyjny domu i łączą formę domu z przestrzenią zewnętrzną.  

 

  
Ryc. 7. Stone House/Villa E.M., Herzog & de Meuron, 
Tavole, Liguria, Włochy, 1982-1988. Źródło: Herzog & de 
Meuron 1981-2000, monografia „ElCroquis”, 2000 vol. 
60+84 
Fig. 7. Stone House/Villa E.M., Herzog & de Meuron, 
Tavole, Italy, 1982-1988. Source: Herzog & de Meuron 
1981-2000, „ElCroquis”, 2000 vol. 60+84, 
 

Ryc. 8. Sunken House, David Adjaye/Associates, 
Londyn, Wielka Brytania, 2004-2007. Źródło: A. 
Mornement, A. Biles, Infill: New Houses for Urban 
Sites, Laurence King Publishers, London 2009 
Fig. 8. Sunken House, David Adjaye/Associates, 
London, England, 2004-2007. Source: A. 
Mornement, A. Biles, Infill: New Houses for Urban 
Sites, Laurence King Publishers, London 2009 

                                                 
42 Alberto Campo Baeza – Works and Projects, op. cit., s. 86 
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Za tak ukształtowaną „skórą” skrywany jest purystyczny program funkcjonalny domu. 
Układ pomieszczeń również stanowi odzwierciedlenie przyjętego krzyżowego schematu 
konstrukcyjnego. Wewnętrzny układ z krzyżem i z centralnie usytuowanymi schodami 
kontynuuje myśl przyjętego układu konstrukcyjnego, nie wszystkie pomieszczenia jednak 
przenikają się, co nie daje tego konsekwentnie odczuć. W przyziemiu znajdują się garaż 
i pomieszczenia pomocnicze, na pierwszej kondygnacji wychodzącej na taras z pergolą 
usytuowano salon, kuchnie, sypialnie i łazienkę. Na drugiej kondygnacji znajduje się 
otwarta przestrzeń pracowni. 

Dzięki „ciężarowi” niespójnych kamiennych ścian, prostocie bryły i użytych środków kom-
pozycyjnych, dom w warstwie zewnętrznej ma charakter „szałasu”, budowli typowej dla 
tej okolicy.43 Mury, porozrywane niszami głębokich otworów okiennych, oknem pasmo-
wym ostatniej kondygnacji i delikatnym rysunkiem siatki konstrukcyjnej, nie zaburzają 
odbioru masywności budynku. Płaski dach bez attyki, w postaci płaskiej płyty, lekko wy-
stającej poza obrys kostki, stanowiący zwieńczenie układu konstrukcyjnego, również 
wzmacnia kubiczność założenia. 

1.1.4. Sunken House  – David Adjaye/Associates (ryc. 8) 
Londyn, Anglia, projekt/realizacja: 2004-2007 

David Adjaye, architekt działający na granicy sztuki i architektury, zrealizował 
w londyńskim East Endzie, wśród wiktoriańskiej, ceglanej zabudowy niezwykłe „czarne 
pudło”. Forma domu łączy pewne atrybuty najbliższych sąsiadów. De Beauvoir Esteta 
jest obszarem willowym, gdzie domy mają eleganckie proporcje i niskie, spadziste dachy. 
W okolicy znajdują się również budynki warsztatowe należące do dawnej wiktoriańskiej 
fabryki. Widziany z ulicy, Sunken House zdaje się mieć bryłę zbliżoną do pobliskich do-
mów, lecz płaski dach pasuje bardziej do warsztatów stojących po drugiej stronie ulicy, 
a język zewnętrznych otwarć (stałe szklenia, masywne drzwi i panele wentylacyjne) mają 
również więcej wspólnego z budynkami tego typu niż konwencjonalnymi domami. 

Także wnętrze domu jest zorganizowane zupełnie inaczej niż typowy dom wiktoriański, 
gdzie główne przestrzenie mieszkalne są usytuowane na podniesionym pierwszym pię-
trze. Tutaj działkę obniżono o jedną kondygnację, w związku z tym The Sunken House 
stoi w wydrążonym dziedzińcu (co tłumaczy nazwę domu), a główne przestrzenie życio-
we są ulokowane właśnie na tym poziomie (kuchnia, jadalnia, studio). Prywatna prze-
strzeń zewnętrzna dziedzińca oferuje ochronę przed sąsiadami i może być w lecie uży-
wana jako drugi salon. Sypialnie znajdują się na pierwszym piętrze, które stanowi poziom 
wejściowy. Salon na najwyższej kondygnacji korzysta z pożyczonego widoku na pobliskie 
ogrody, bez zakłócania ich prywatności.  

Zleceniodawcą i właścicielem jest fotograf – co tłumaczy, dlaczego projekt został 
w dużym stopniu poświęcony zagadnieniom światła i cienia. Otwarcia w dowolny sposób 
pozycjonowane, znajdujące się gównie w wyższej części domu, pozwalają, by światło 
głęboko wpadało do wnętrza.  

Podstawowa struktura domu jest skonstruowana z prefabrykowanych laminowanych pa-
neli drewnianych. Pokrycie elewacji składa się z cedrowych desek zaimpregnowanych 
wodoodpornym olejem lnianym i całkowicie „powleczonych” czernią. Drewno i szkło grają 
główną rolę, jednak staranny detal pozostaje świadomie w tle. 

Budynek obserwowany z zewnątrz działa jak jednolita bryła, jak gdyby wytworzona 
z jednego kawałka drewna. Schody, parapety, balustrady, bezramowe okna i drzwi zosta-
ły na zasadzie kamuflażu zintegrowane z czarną powierzchnią drewnianą. Tylko prze-
szklenia przerywają tę spoistość. Dom pozbawiono ścianki attykowej, co jeszcze wzmac-
nia sześcienną bryłę. Kostka, bez widocznego podziału na kondygnacje, taka sama 
z każdej strony, bez zaznaczonego wejścia, mogłaby teoretycznie zarówno leżeć bez 

                                                 
43 J. Ruszkowski, Ikona i archetyp, „Architektura & Biznes” 2002 nr 3; s. 60 
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uszczerbku na kompozycji. Zagłębione pudełko (sunken box) stanowi silnie abstrakcyjną 
budowlę. 44 

1.1.5. Ithaca House/Cube House  – Simon Ungers, Mattias Altwicker  (ryc. 9) 
Ithaca, Nowy Jork, USA, projekt/realizacja: 2000 

Simon Ungers, niemiecki architekt, zaprojektował dom, który stawia pytanie, gdzie jest 
granica pomiędzy funkcją a rzeźbą w kontekście architektury mieszkaniowej. Cube Hou-
se w sposób skrajnie radykalny redukuje elementy „domu” do ich stanu esencjalnego. 
Pozbawiony ornamentu dom, Ungers nazywa „blokiem”. Konceptualnym punktem wyjścia 
dla tego projektu było pragnienie stworzenia monolitycznej, rzeźbiarskiej struktury 
w środku rozległego, niezmierzonego krajobrazu północnej części stanu Nowy Jork. 
Działka położona jest na płaskim, otwartym obszarze. Pasy ziemi, gęste lasy, góry i niebo 
dominują scenerię we wszystkich kierunkach. Otwarty nieprzyjazny krajobraz i przyroda 
jako siła to warunki, z którymi architekt musiał się zmierzyć. Aby najlepiej wykorzystać 
widoki pobliskiego wąwozu i lasów, które pokrywają trzecią część posiadłości, dom został 
usytuowany na skraju działki. Zaprojektowany budynek to prosty, jednolity, zwarty pro-
stopadłościan (nieomal sześcian), niczym nieosłonięty kształt stojący „nagle” w pustkowiu 
i pozbawiony konwencjonalnych atrybutów „przydomowych”, jak ogrodzenie, taras, ba-
sen, zieleń inna od tej zastanej. Dom został podzielony na dwa poziomy. Na parterze tej 
kubicznej struktury jest przestrzeń parkingowa i małe studio, podczas gdy wyższy poziom 
mieści kuchnię, łazienkę, salon, sypialnię. Dach służy jako zewnętrzny taras, który otwie-
ra się na niebo i jest dostępny z każdego piętra przez schody zewnętrzne usytuowane 
wzdłuż wschodniego boku domu. Stąd można podziwiać wspaniałe widoki na dolinę, lasy 
i wąwóz, ciągle będąc osłoniętym od dzikiego otoczenia. 

 
Ryc. 9. Ithaca House/Cube House, Simon Ungers, Mattias Altwicker, Ithaca, Nowy Jork, USA, 2000. Źródło: 
Mini House, P. Asensio (red.), Harper Design International, New York 2003 
Fig. 9. Ithaca House/Cube House, Simon Ungers, Mattias Altwicker, Ithaca, New York, USA, 2000. Source: Mini 
House, P. Asensio (red.), Harper Design International, New York 2003 

Dom uformowany został z prefabrykowanych betonowych bloczków, w których połącze-
nia zostały ograniczone do minimum, podkreślając silną, masywną strukturę budynku. 
Wewnątrz i na zewnątrz użyty materiał, pozostawiony w stanie surowym, wzmacnia mo-
nolityczność rzeźby. Jedynie „przypadkowy” układ otwarć okiennych zdaje się zaprzeczać 
skłonności racjonalistycznej i łamie monotonność i idealność bryły. Wąskie stalowe scho-
dy oparte o zewnętrzną ścianę stanowią kontrast do masywnej bryły domu. 

Cube House, ze swoim ostatecznym rygorem i perfekcyjną regularnością, ani nie reagu-
je, ani nie ignoruje rolniczego wiejskiego krajobrazu. Jest jak funkcjonalna „earthwork”, 

                                                 
44 A. Mornement, A. Biles, Infill: New Houses for Urban Sites, Laurence King Publishers, London 2009; s.197,  
Patrz też: Sunken House – Schmuckkästchen in Schwarz, „Zuschnitt” 2008 nr 29, s. 14, Wohnhaus in London, 
„Detail” 2008 nr 11, s. 7, D. Adjaye, Sunken House, „Architecture and Urbanism” 2007 nr 446, s. 96 
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samotna rzeźba, która przemawia zarówno do umysłu, jak i ciała, zapewniając schronie-
nie i definiując linię graniczną pomiędzy naturalnym i stworzonym przez człowieka śro-
dowiskiem.45 

1.1.6. Dom jednorodzinny H9  – HS99 Herman i Śmierzewski  (ryc. 10) 
Koszalin-Lubiatowo, Polska, projekt: 2005, realizacja: 2005-2008  

Dom własny Piotra Śmierzewskiego zaprojektowano w podmiejskiej dzielnicy Koszalina. 
Jak w wielu realizacjach tej pracowni, dominuje dyscyplina i duch racjonalizmu.46 Dom 
jest skromny, nie epatuje „efektami specjalnymi”, unika modnych materiałów. Ustawiony 
równolegle do drogi budynek strefuje przestrzeń zewnętrzną na publiczną i prywatną. 
Podłużny, jednokondygnacyjny prostopadłościan z płaskim dachem został zdefiniowany 
według zasady równych podziałów i odwróconej symetrii.  

Długi prostokątny plan domu opiera się na sekwencji trzech identycznych kwadratów. 
Dwa krańcowe mają ten sam rzut/układ, lecz są obrócone w stosunku do siebie o 180°. 
W rezultacie, przestrzenie zewnętrzne wycięte z bryły, są umieszczone z przodu i z tyłu 
domu w formie wnęk, które są jedynymi miejscami dostępu do domu.  Zewnętrze budyn-
ku łączy się z wnętrzem poprzez te dwa „wcięcia” w prostej bryle, sięgające do połowy 
głębokości domu. Pierwsze z nich służy jako strefa wejściowa do domu i gabinetu, drugie 
jako taras pomiędzy salonem a sypialnią. One i pełnej wysokości okna tworzą wizualne 
powiązanie między różnymi przestrzeniami domu. Pełne przeszklenie ścian powoduje, że 
salon łączy się przestrzennie z sypialnią, a gabinet z pokojem dziennym. 

Przestrzeń wewnętrzną zorganizowano na planie trzech kwadratów. Środkowy, niepo-
dzielony ścianami, to centralna część domu (kuchnia, jadalnia, salon). Dwa boczne kwa-
draty zawierają strefę przejściową, na którą składają się tarasy, łazienki oraz sypialnie 
i gabinet. Pomimo dużej ilości przeszkleń dom jest raczej introwertyczny. „Będąc w jego 
wnętrzu, jest się w trochę innym, bardziej uporządkowanym świecie, z którego wyjście nie 
jest takie oczywiste.”47  

  
Ryc. 10. Dom jednorodzinny H, HS99 Herman i Śmie-
rzewski, Koszalin-Lubiatowo, Polska, 2005-2008. 
Źródło: A. Orlewicz, Dom architekta Piotra Śmierzew-
skiego w Koszalinie, „Architektura” 2008 nr 8 
Fig. 10. H One-family House, HS99 Herman i Śmie-
rzewski, Koszalin-Lubiatowo, Poland, 2005-2008. 
Source: A. Orlewicz, Dom architekta Piotra Śmie-
rzewskiego w Koszalinie, „Architektura” 2008 nr 8 

Ryc. 11. M (Maesen) Villa, Stéphane Beel, Zedelgem, 
Belgia, 1987-1992. Źródło: S. Cheviakoff, 
Minimalismo/Minimalism, Feierabend, Berlin 2003 
 
Fig. 11. M (Maesen) Villa, Stéphane Beel, Zedelgem, 
Belgium, 1987-1992. Source: S. Cheviakoff, 
Minimalismo/Minimalism, Feierabend, Berlin 2003 

                                                 
45 The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Phaidon Press, London 2004, s. 694, Patrz też: Mini 
House, P. Asensio (red), Harper Design International, New York 2003; s. 93 
46 A. Orlewicz, Dom architekta Piotra Śmierzewskiego w Koszalinie, „Architektura” 2008 nr 8, s. 62 
47 D. Herman; P. Śmierzewski, Dom jednorodzinny H9, „Architektura” 2008 nr 8, s. 63 
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Konwencjonalne elementy, jak wiata garażowa i zadaszenie nad wejściem, stosowane 
w Polsce ze względów klimatycznych, zostały ominięte, by osiągnąć czystość formy. 
W efekcie całość przypomina nowoczesny kontener do mieszkania, który osiadł 
w przestrzeni starej osady, dostosowując się do niej przez budulec – ręcznie formowaną 
cegłę. Materiały wykorzystane do realizacji to typowa dla regionu cegła w połączeniu 
z drewnem, a także kamień brukowy o nieregularnym kształcie, podobny do ułożonego 
na głównej drodze we wsi. Jak mówią sami architekci „projekt z założenia pozbawiony 
jest wyrafinowanych detali, ogranicza się do zdefiniowania tylko tego, co niezbędne”.48 
Wybór cegły wzmaga materialność prostej fasady. 

1.1.7. M (Maesen) Villa  – Stéphane Beel (ryc. 11) 
Zedelgem, Belgia, projekt: 1987, realizacja: 1989-1992 

Na płaskiej działce „wyciętej” z lasu, będącej ogrodem stanowiącym kiedyś część tere-
nów przyzamkowych, były dwa kamienne mury usytuowane prostopadle do siebie, które 
w procesie projektowym stały się ważnym punktem odniesienia. Architekt Stéphane Beel 
uważał, że nowy budynek powinien mieć taką formę, by pozostawić miejsce niezmienio-
ne. Według architekta wobec braku restrykcji i ograniczeń ze strony lokalizacji zrodziła się 
chęć robienia „prawie niczego”. Odpowiedzią stało się stworzenie jednej prostopadło-
ściennej bryły o przekroju 3x7 metrów i długości 60 metrów.  Równoległy do jednej z ist-
niejących ścian, obiekt sam stał się właściwie „zamieszkaną ścianą”.49  

Ściany są elementami, na których w kompozycyjnym i fizycznym sensie budynek się 
opiera. Bryła i istniejąca, równoległa do niej ściana formują pustą przestrzeń dokładnie 
równą do zabudowanej, podczas gdy prostopadła ściana „przecina” dom, bez dotykania 
go, w precyzyjnym punkcie funkcjonalnego podziału na część dzienną i nocną. Liniowa 
zasada organizacji ma również odbicie w pokryciu zewnętrznym, poziomymi deskami 
cedrowymi na długich elewacjach oraz aluminium na krótszych bokach i wnętrzach patio. 

Parterowy budynek został wzniesiony na płycie betonowej, częściowo nad podziemnym 
garażem i pomieszczeniami magazynowymi. Dodatkowo, przez stworzenie szczeliny 
między płytą a terenem, bryła domu zdaje się konsekwentnie przez całą długość unosić 
nad ziemią. Zwarta bryła została jedynie rozcięta dwoma wydrążeniami tworzącymi patia. 

Koncepcją funkcjonalną było stworzenie amfilady przestrzeni o różnorodnym możliwym 
użyciu. „Wewnętrzne bryły” lub „fixed furnitures”, jak mówi autor, są jak duże meble, które 
stopniują prywatność.  Architekt przez zabawę w wewnętrzne połączenia oraz relacje 
wnętrze-zewnętrze nadał temu na pozór banalnemu szeregowi pomieszczeń transpa-
rentność przestrzeni. 

Interesującym aspektem tego projektu jest połączenie silnej idei abstrakcyjnej z funkcją 
domu i zdolność dokonania tego w sposób tak prosty. Architekci podążający drogą pro-
stoty podkreślają jednak jej pozorność. Również Stephena Beel twierdzi, że „najkrótszy 
dystans między dwoma punktami w architekturze niekoniecznie jest linią prostą”, że pro-
stota tout cort nie istnieje.50 Kiedy Beel mówi paradoksalnie, że chce być tak „niekre-
atywny” jak to tylko możliwe, zdaje się chcieć dojść do esencji rzeczy. Bryła powyższego 
domu przypomina koncepcję domu- pawilonu Miesa; skojarzenie wzmocnione przez pro-
stoliniowy plan i płytę. Natomiast cedrowe wykończenie i wyartykułowane pustki okien 
umieszczają go bliżej domu własnego Marcela Breuera w New Canaan (1947).51 

1.1.8. 4m x 4m House  – Tadao Ando (ryc. 12) 
Kobe, Hyogo, Japonia, projekt: 2001, realizacja: 2002 

                                                 
48 Ibidem, s. 63 
49 „just another wall, but inhabited”, [w:] S. Cheviakoff, Minimalismo Minimalism, Feierabend, Berlin 2003, s. 186 
50 Gazzaniga L., Casa unifamiliare a Zedelgem in Belgio, „Domus” 1994 nr 756, s. 36 
51 J. Welsh, Modern House, Phaidon Press, London 1996, s. 82 



ANNA MIELNIK, Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych... 299 

 

W spektakularnej lokalizacji nad brzegiem Morza Wewnętrznego, uzupełniając pas nad-
morskiej zabudowy, na działce o 65 metrów kwadratowych powierzchni, Tadao Ando 
zaprojektował strukturę w formie czteropiętrowej wieży, o kondygnacjach na planie kwa-
dratu o wymiarach 4 x 4 metry. Obiekt przesuwa architekturę geometryczną opartą na 
module do granic, lecz tak jak w innych budynkach zaprojektowanych przez Ando jego 
struktura jest przesiąknięta szczególnym wyczuciem kontekstu. Wieża strażnicza lub 
monument – dom ten ma silną przynależność zarówno do miejsca, i jak jego historii 52.  

W takim otoczeniu architekt zaprojektował dom, którego forma oparła się na kompozycji 
dwóch brył elementarnych, przybierając kształt stojącego prostopadłościanu zwieńczo-
nego przesuniętym z osi budynku sześcianem.  

  
Ryc. 12. 4m x 4m House, Tadao Ando, 
Kobe, Hyogo, Japonia.  Źródło: P. 
Jodidio, Ando Complete Works, Taschen, 
Köln 2007 
Fig. 12. 4m x 4m House, Tadao Ando, 
Kobe, Hyogo, Japan.  Source: P. Jodidio, 
Ando Complete Works, Taschen, Köln 
2007 

Ryc. 13. Villa in the Forest, K. Sejima, Chino, Nagano, Japonia, 
1994. Źródło: Contemporary Japanese Houses 1985-2005, T. 
Ishido, S. Komaki (red.), TOTO, Tokyo 2005 
 
Fig. 13. Villa in the Forest, K. Sejima, Chino, Nagano, Japan, 1994. 
Source: Contemporary Japanese Houses 1985-2005, T. Ishido, S. 
Komaki (red.), TOTO, Tokyo 2005 

Jak wiele japońskich domów, 4 x 4 House wykorzystuje ograniczoną przestrzeń. Na par-
terze jest przestrzeń wejściowa i łazienka, na drugim sypialnia, na trzecim studio. Naj-
wyższe piętro, zawierające salon i kuchnię, jest zaprojektowane na tym samym module, 
lecz bryła sześcienna o 4-metrowym boku, jest przesunięta o 1 m w bok i w przód. Dom 
zdaje się przez to przechylać w kierunku morza. Dla tej przestrzeni zarezerwowanie są 
najbardziej spektakularne widoki, szczególnie kadr z widokiem na wyspę Awaji. Geome-
tria pozwoliła tutaj, w tej tak bardzo ograniczonej przestrzeni, zmaksymalizować „prze-
strzenny luksus”. Z „pożyczonym” widokiem przestrzeń salonu staje się nieskończona. 
„Wnętrze kostki wyzwala coś więcej niż intelektualną świadomość przestrzennej estetyki, 
widza ogarnia prymitywna i instynktowna radość bezpośredniego podziwiania oceanu.”53 
Dom nie pozwala, by niepożądane czynniki (bliskość sąsiednich domów, duży ruch sa-
mochodowy i bliskość kolei) docierały do świadomości mieszkańców, podkreślając za to 

                                                 
52 Dom leży 4 km od Awali, wyspy, która była epicentrum wielkiego trzęsienia ziemi, które zniszczyło Kobe. Jak 
mówi architekt, „Krajobraz zawarty w tej kostce jest panoramą rozciągającą się przez Inland Sea, wyspę Awali i 
most Akashi Kaikyo, gdzie wryte są myśli i wspomnienia trzęsienia ziemi,  zarówno klienta jak i  moje.”, [za:] P. 
Jodidio, Ando Complete Works, Taschen, Köln 2007, s. 459 
53 K. Echigojima, From „Power to Crave out” to „Currents that Pass Through: Houses by Tadao Ando, [w:] Ta-
dao Ando 1 - Houses and Housing, TOTO, Tokyo 2007, s. 383 



300 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

widoki morza i nieba.  Dom „działa jak rura oczyszczająca otoczenie – do przestrzeni 
przechodzącej przez kostkę”.54 Na dwóch pierwszych kondygnacjach niewielka liczba 
okien sprawia, że budynek zostaje odcięty od otoczenia. Liczba przeszkleń wzrasta koń-
cząc się pełną, szklaną ścianą salonu. Przed budynkiem zaprojektowana została dodat-
kowa żelbetowa platforma stanowiąca taras, prywatna przestrzeń mieszkańców przy 
plaży, która wzmacnia jego abstrakcyjny odbiór. Estetyka Tadao Ando niewątpliwie stale 
się rozwija, lecz architekt pozostał wierny sile geometrycznej prostoty, która zawsze była 
sygnaturą jego stylu. W jego pracach nie chodzi o samą „czystą geometrię” ani „nacisk 
na urok miejsca”. Są one próbą znalezienia punktu, w którym obydwa te aspekty mogą 
się wzajemnie wzmacniać, i to w najczystszy sposób. Geometria jest zarówno celem, jak 
i sposobem, w takim znaczeniu, że oczyszczone formy i oczyszczony potencjał miejsca 
mogą na siebie zachodzić.  Czysta „estetyka geometryczna” pojawia się w tym obiekcie w 
skrajnie oszczędnej i skondensowanej formie.  

1.1.9. Villa in the Forest  – Kazuyo Sejima (ryc. 13) 
Chino, Nagano, Japonia, 1994 

Dom znajduje się w prefekturze Nagano, dwie godziny jazdy od Tokio. Działka ukryta jest 
głęboko w gęstym lesie Tateshina, gdzie trudno rozpoznać topografię terenu. Rzędy wy-
sokich drzew blokują również dostęp światła słonecznego, utrudniając orientację. W gę-
sto zadrzewionym otoczeniu nie sposób było odnaleźć żadnej stanowiącej odniesienie 
osi. Z tego powodu jako kształt rzutu został wybrany okrąg. Jednorodność koła miała stać 
się reakcją na jednorodną przestrzeń lasu, gdzie kierunkowość i konteksty straciły zna-
czenie. Zatem koło zostało wybrane za brak kierunkowości lub za jego wielokierunko-
wość.55 Kompozycja rzutów została utworzona z kolistych ścian. Dwa okręgi, jeden 
umieszczony w drugim mimośrodowo, tworzą koło i zewnętrzny nieregularny pierścień. 

Inwestor, tokijski marszand, pragnął rezydencji będącej drugim domem, uzupełnionej 
o przestrzeń mogącą pełnić rolę atelier lub galerii. Założenia funkcjonalne projektu zosta-
ły rozwiązane poprzez umieszczenie w centralnej przestrzeni na planie koła atelier 
o wysokości dwóch kondygnacji. Na jego obwodzie rozmieszczono natomiast przestrze-
nie przeznaczone na podstawowe funkcje mieszkalne. „Takie założenie wzmacnia efekt 
zewnętrznej i wewnętrznej cyrkulacji, jest również wyraźnym odbiciem tego, czym przede 
wszystkim jest architektura: przestrzenią ruchu, skorupą, w której zawarta jest zapowiedź 
ruchu determinującego nieunikniony element pustki.”56 Wewnętrzna elipsa atelier to biała 
przestrzeń zalana światłem wprowadzonym przez świetliki umieszczone w całej po-
wierzchni sufitu. Przestrzeń ta, wykończona w ten sam sposób jak zewnętrzny okrąg, 
powoduje wrażenie, że obiekt został w jakiś sposób wywrócony na lewą stronę. „Prze-
strzeń tradycyjnie zajmowaną przez palenisko zajmuje centralny krąg. Jego rola jako 
przestrzeni będącej źródłem ciepła zanika i zostaje wyparta przez inny symboliczny 
ogień: światło i znaczenie. (…) Sejima powtarza schemat prymitywnych szałasów, 
w których życie toczyło się wokół centralnego paleniska, w tym przypadku zajętego przez 
sztukę.” 57 

Pierścień to przestrzeń mieszkalna z kuchnią, jadalnią, salonem na parterze i dwiema 
sypialniami na piętrze. Obwód okręgu w wybranych miejscach zostaje przerwany wysta-
jącymi formami-kostkami, w których umieszczono strefę wejściową, patio, taras, czyli 
przestrzenie, w których zanika granica pomiędzy domem i światem zewnętrznym. Forma, 
w której znajduje się łazienka na drugiej kondygnacji, to jedyny wystający element, 
w formie długiego wspornika wbitego w cylindryczną bryłę główną. Nieokreślone podziały 
powodują powstanie płynnej przestrzeni o możliwych różnorodnych formach zastosowa-
                                                 
54 Ibidem, s.383; Patrz też: Contemporary Japanese Houses 1985-2005, T. Ishido, S. Komaki (red.), TOTO, 
Tokyo 2005, s.379; Tadao Ando 1 – Houses and Housing,  op. cit. , s. 254 
55 Contemporary Japanese Houses 1985-2005, op. cit., s. 153 
56 F. Asensio, Case abitare oggi nel mondo, Electa, Milano 2008; s. 430 (tłum. A. Porębska) 
57 Ibidem, s. 430 
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nia. Dom zwrócony jest do wewnątrz rozświetlonej pustki, dostępnej wzrokowo i fizycznie 
przez nieliczne, starannie wytyczone otwory. Okna o różnych kształtach i różnej wielkości 
zostały wycięte w ścianie zewnętrznej, by umożliwić mieszkańcom kontakt z naturą, regu-
lować mikroklimat wnętrza, zapewnić intymność i bezpieczeństwo.  

Obiekt przyjął postawę defensywną wobec otaczającego ogromu, a architektura domu 
tworzy w samym środku naturalnego chaosu przestrzeń o własnej tożsamości. Architekt 
wybrał okrąg, by nadać strukturze charakter zwartości i jednolitości. 

1.1.10. Rudin House  – Jacques Herzog & Pierre de Meuron  (ryc. 14) 
Leymen, Francja, projekt: 1996, realizacja: 1997. 

Rudin House, dom który stał się ikoną architektury powstałej pod wpływem tendencji 
minimalistycznych, jest obiektem nietypowym, ponieważ jego architektura pozostaje 
w „sferze znaczeń” 58. Zewnętrzny kształt Rudin House to ciężka i archetypiczna bryła, 
która zdaje się być zawieszona ponad delikatnym stokiem, demonstrując jednak jego 
silne pragnienie bycia odbieranym jako przedmiot abstrakcyjny.  

Dom jednorodzinny w wiejskim otoczeniu doliny górnego Renu – pomimo swej brutalnej, 
„bunkrowej” w charakterze formy – jest propozycją otwartego, wielopłaszczyznowego, 
architektonicznego dialogu z otoczeniem, historii ze w spółczesnością. Zawarta w tym 
domu idea domowości odwołuje się do archetypów. To poetycka transformacja zarówno 
dziecięcego rysunku domu z dachem dwuspadowym, kominem i dużymi oknami, jak i idei 
prymitywnej chaty – pierwszego, według oświeceniowej tradycji, świadomego dzieła ar-
chitektury człowieka.  

 

Ryc. 14. Rudin House, He-
rzog & de Meuron, Leymen, 
Francja, 1996-1997. Źródło: J. 
Ruszkowski, Ikona i archetyp, 
„Architektura & Biznes” 2002 
nr 3. 
Fig. 14. Rudin House, Herzog 
& de Meuron, Leymen, Fran-
ce, 1996-1997. Source: J. 
Ruszkowski, Ikona i archetyp, 
„Architektura & Biznes” 2002 
nr 3.  
 

Dom postawiony na słupach minimalizuje kontakt z ziemią, pozwalając otwartemu pejza-
żowi prześlizgnąć się pod nim niepostrzeżenie. Budynek oderwany jest od terenu, utrzy-
muje się na słupach konstrukcyjnych i pionie komunikacyjnym – jedynych elementach 

                                                 
58 M. Misiągiewicz, Moralność materii, albo strefa architektury betonu minimalistycznego, „Polski Cement” 2004 
nr 2; s. 14 
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stykających się bezpośrednio z gruntem. Surowe betonowe ściany fasad podkreślają 
ciężar budynku, ale wyrastając z ziemi jak na szczudłach, dają wrażenie lekkości. „Dom 
zawieszony ponad działką, może świadczyć o tymczasowości, o niechęci ingerowania 
w naturę.”59 Wystający pomost, który przedłuża unoszącą się nad taflą wody podstawę 
domu w kierunku wschodnio-zachodnim, dociera do pomieszczeń ponad warstwą wody 
z jednej i tarasem z drugiej strony, potęgując wrażenie lekkości i zawieszenia nad krajo-
brazem. Obiekt pozostaje „unoszącą się ponad przyziemnością” ideą, która dąży do pla-
tońskiej skończonej formy, niezakłóconej żadnym detalem, nawet rynną czy okapem. 
O poddaniu się wpływom natury świadczą jednak smugi pozostawione na ścianach przez 
spływającą wodę deszczową.  

Zwarty, abstrakcyjny wyraz domu jest podkreślony przez jednolitą materialność, która 
powoduje, że dach przechodzi gładko w ściany. Niczym nie okryte żelbetowe ściany kon-
strukcyjne decydują o zewnętrznym charakterze obiektu. Faktura materiału, która zapew-
nia wrażenie pokrewieństwa między powierzchniami dachu i ścian, podtrzymuje wizeru-
nek budynku jako abstrakcyjnego obiektu. Zredukowana do minimum w swojej ekspresji 
rynna zastąpiona została metalową listwą, która odprowadza deszcz na brzeg zachodniej 
fasady nad stawem. 

Architektura, pomimo widocznej „ucieczki” od formy, opowiada doskonale o swej funkcji – 
spartańskiej domowości. Podstawowa, abstrakcyjna, prostopadłościenna bryła o gładkich 
powierzchniach została wypełniona znaczeniami poprzez dodanie stromego, dwuspado-
wego dachu i półotwartych przestrzeni platform jako przedłużenia pomieszczeń we-
wnętrznych. Usytuowanie w otwartym wiejskim krajobrazie sprowokowało też próbę dia-
logu ze słabo określonym pojęciem lokalności. „Rudin House przywodzi na myśl rzeźbę 
na tyle genialną, że nie potrzebuje już ona dodatkowych potwierdzeń swego istnienia. 
Dzięki zastosowaniu betonu jako „skóry” budynku, jego odbiór w przestrzeni w znacznym 
stopniu zależny jest od warunków naturalnych, oświetlenia, opadów, pór roku. Neutral-
ność materiału ścian zewnętrznych pozwala na doskonałą, aklimatyzację’ w terenie.”60 

1.2. PROSTOTA ELEWACJI 

1.2.1. Rowhouse in Sumiyoshi /Azuma House  – Tadao Ando  (ryc. 15) 
Sumiyoshi, Osaka, Japonia, projekt: 1975, realizacja: 1975-1976  

Pośród starych drewnianych domów w starej dzielnicy robotniczej Osaki, na bardzo 
ograniczonej powierzchni o wymiarach 3,3 x 12,6 m (57,3 m2), zastępując środkowy 
z trzech drewnianych domów szeregowych, Tadao Ando umieścił żelbetowe pudełko.  

Elewacja frontowa to gładka ściana z surowego betonu monolitycznego. Z ulicy widać 
tylko prostokątną ścianę i wydłużony, prostokątny otwór, skrywający wejście „udramaty-
zowane” przez wpadające z góry światło. Dom całkowicie zamyka się od ulicy. Wycięcie 
w elewacji frontowej, służące jako wejście, jest jedynym znakiem życia. Azuma House nie 
prowadzi dialogu z nieuporządkowany otoczeniem, nie ma otwarć, okien, widoków ze-
wnętrznych z wyjątkiem tego jedynego, niezbędnego. 

Światło odbite na ulicę przez poziome i pionowe płaszczyzny niszy działa jako jedyny 
„mediator” w relacjach między skierowanym do wewnątrz domem a ulicą.61 Wciśnięta 
między wąskie domy, prosta betonowa fasada i równie nieozdobione wejście wyróżniają 
się, bez łamania rytmu ulicy. Pomimo że ta dzielnica Osaki jest trochę mniej chaotyczna, 
kontrast między betonową płytą a otoczeniem jest wyraźny. Formalna abstrakcja fasady 
jest złagodzona jedynie przez mistrzowskie użycie materiału. Surowa, betonowa ściana 
nie jest béton bruit, lecz subtelną wersją tego materiału, która pokazuje podziały szalun-

                                                 
59 J. Ruszkowski, Ikona i archetyp, op. cit.; s. 62 
60 Ibidem, s.61-67, patrz też: „ElCroquis” 2000 nr 60+84, s. 342 
61 Tadao Ando – 1972-1987, Y. Futugawa (red.), GA Architekt 8, A.D.A. EDITA Tokyo 2001, s. 42 
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ków i otwory po prętach mocujących.  Powstał lekki geometryczny wzór, połączenie pro-
stokątów i punktów. Nie jest to jednak wzór sztywny i idealny, lecz oznaczony niewielkimi 
wygięciami i krzywiznami, spowodowanymi przez nie całkiem kontrolowalny margines 
niepewności w transformacji materiału ze stanu płynnego do stałego. „Ando używa beto-
nu jako materiału współczesnego i abstrakcyjnego, lecz jednocześnie odzyskuje procesy 
– mieszankę sztuczności i naturalności, które były charakterystyczne dla tradycji oriental-
nej przepełnionej subtelnymi napięciami przeciwieństw.”62 Beton zmienia oblicze, spra-
wiając, że przestaje wydawać się materiałem wyłącznie ciężkim, masywnym i agresyw-
nym. Staje się subtelny, surowy, powściągliwy, czasem nawet dramatyczny. Zmienia 
również „twarz” pod wpływem zewnętrznej ingerencji czynników naturalnych, jak światło 
i deszcz.63  

Zamierzeniem architekta było stworzenie prostej kompozycji o różnorodnych przestrze-
niach. Podczas gdy sąsiednie budynki są otwarte na zewnątrz, Azuma House jest skie-
rowany do wewnętrznego dziedzińca znajdującego się w centrum trójdzielnego podziału 
rzutu. Jak powiedział twórca: „projekt rozwija się od wnętrza ku zewnętrzu”.64  

Przestrzeń najbliżej wejścia zwiera salon na parterze i sypialnię na wyższej kondygnacji. 
Czarne łupkowe schody i betonowe ściany definiujące przestrzenie wewnętrzne zapew-
niają wrażenie surowości i prostoty zwiastowane przez fasadę. Centralny dziedziniec, 
otwarty na niebo, jest przecięty przez klatkę schodową prowadzącą do sypialni i most 
powyżej. Tylna przestrzeń zawiera kuchnię i łazienkę na niższym poziomie oraz gościnny 
apartament na wyższym. Otwarta centralna przestrzeń pozwala mieszkańcom na życie 
w zgodzie z rytmem natury, przez wykluczenie chaotycznego miejskiego środowiska. Jak 
mówi Ando, „otwarty dziedziniec może stać się żywym organem domu, wprowadzając 
w życie codzienne i asymilując cenne bodźce, którymi są zmiany zachodzące w natu-
rze”.65 Zamiarem architekta było zbudowanie betonowego pudełka i stworzenie wewnątrz 
mikrokosmosu o skoncentrowanej przestrzeni. Życie w domu toczy się wokół dziedzińca 
i światła do niego przenikającego.   

Azuma House jest dziełem silnie geometrycznym. Jego kontury są ostre, prostopadło-
ścienne, a fasada od ulicy bardziej niż elewacją domu jest „pojedynczą czystą płaszczy-
zną”, w której jedyną ingerencją jest to, że została przecięta.  Ponadto cały dom jest me-
chaniczne podzielony na trzy równe części. Tutaj geometryczna spójność zdecydowanie 
dominuje. Ten pierwszy projekt (można go nazwać prototypem), który przeniósł twórcy 
uwagę publiczną i stanowił punkt wyjścia do jego późniejszych poszukiwań, pomimo ma-
łej skali budynku, jasno definiuje wiele elementów dojrzałego stylu architekta: „Uważam, 
że istnieją trzy warunki – elementy, z których architektura czerpie formę: po pierwsze, jest 
to autentyczność materiałów budowlanych, takich jak surowy beton, czy niepomalowane 
drewno. Na drugim miejscu znajduje się geometria, taka jaką odnajdujemy w Panteonie – 
wprowadzenie lub oprawa, która obdarza architekturę specyficzną obecnością... I w koń-
cu natura, nie ta dzika, lecz oswojona, której narzucono pewien porządek, wydobywający 
ją z chaosu i czyniący jej przejawy abstrakcyjnymi.”66 Dom ten o przestrzeni tak inten-
sywnej, skoncentrowanej w niezwykle prostej, a wyrafinowanej, konsekwentnie geome-
trycznej bryle stał się już arcydziełem ponadczasowym. 

1.2.2. Elektra House  – Adjaye Associates  (ryc. 16) 
Londyn, Wielka Brytania, projekt: 1999, realizacja: 2000 

Elektra House, stojący na działce zajmowanej wcześniej przez jednopiętrowy warsztat, 
zachował wygląd jednokondygnacyjnej struktury. Front to ślepa fasada bez formalnego 

                                                 
62 F. Bertoni, op. cit., s.96 
63 Iwata M., Architektura Tadao Ando, „Architektura & Biznes”, 2004 nr 3, s. 65 
64 T. Ando, Punti programmatici (tłum. U. Pytlowany), [w:] F. Dal Co,  op. cit. ,s. 452 
65 T. Ando,  Ando by Ando, [w:] Tadao Ando 1 - Houses and Housing, op. cit., s. 84 
66 T. Ando, Materia, geometria, natura, [w:] F. Dal Co, op. cit., s. 456 
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wyrazu, wykończona płytami wiórowymi pokrytymi żywicą, normalnie używanymi jako 
szalunek. Materiał został pozostawiony w naturalnym stanie i przypomina wypolerowany 
brąz. Proporcje i lśnienie fasady stanowią kontrast do natury, rytmu i materiału przyle-
głych ceglanych domów. Wzór połączeń pomiędzy pokrytymi żywicą panelami ze sklejki 
jest jedynym widocznym detalem. Skala wzoru jest aluzją do rytmu brakujących okien. 
Nieprzełamana płaskość fasady przyciąga uwagę do tej części ulicy.  

  
Ryc. 15. Rowhouse in Sumiyoshi/Azuma House, 
Tadao Ando, Sumiyoshi, Osaka, Japonia, 1975-1976. 
Źródło: Tadao Ando 1 - Houses and Housing, TOTO, 
Tokyo 2007 
Fig. 15. Rowhouse in Sumiyoshi/Azuma House, 
Tadao Ando, Sumiyoshi, Osaka, Japan, 1975-1976. 
Source: Tadao Ando 1 - Houses and Housing, TOTO, 
Tokyo 2007 

Ryc. 16. Elektra House, Adjaye Associates, Londyn, 
Wielka Brytania, 1999-2000. Źródło: David Adjaye 
Houses, P. Allison (red.), Thames & Hudson, London 
2005. 
Fig. 16. Elektra House, Adjaye Associates, Londyn, 
England, 1999-2000. Source: David Adjaye Houses, 
P. Allison (red.), Thames & Hudson, London 2005. 

Do domu wchodzi się przez boczny, wąski, nieregularnie ukształtowany pasaż, tak że 
fasada pozostaje całkowicie zamknięta od ulicy. Niespodziewanie za litą, ciemną ścianą 
zewnętrzną znajdują się wysokie, oświetlone światłem naturalnym, podwójnej wysokości 
przestrzenie, które przywołują świetlistą bryłę light-box67 o dużej skali. Wewnątrz, prze-
strzenie mieszkalne rozmieszczone są między dwiema podwójnej wysokości studniami 
świetlnymi. Jedna znajduje się tuż za północną fasadą od strony ulicy. Druga przy tylnej, 
południowej elewacji od strony małego dziedzińca. Tam znajduje się również jedyne 
przeszklenie, na poziomie pierwszej kondygnacji, pozwalające jedynie na widoki nieba. 
Budynek pozbawiono konwencjonalnych okien.  

Klienci to artyści, którzy chcieli mieć możliwość wykorzystania przestrzeni pokoju dzien-
nego do organizacji wystaw. W związku z tym parter składa się z jednej dużej przestrzeni, 
z małą kuchnią znajdującą się w oddzielnej, dostawionej z boku bryle oraz małej prze-
strzeni zewnętrznej-patio. Pierwsze piętro odsunięte od frontowej i tylnej elewacji to już 
seria oddzielnych pomieszczeń – zawiera trzy sypialnie i łazienkę.  

David Adjaye prowokuje, rzuca wyzwanie idei, że defensywne miejskie struktury muszą 
mieć charakter zamkniętych, zbitych bunkrów. Wręcz przeciwnie: jego dom ma wysokie, 
oświetlone światłem naturalnym, podwójnej wysokości przestrzenie, które przywołują 

                                                 
67 Pudełko dowolnego rozmiaru zawierające źródło światła i mające półprzeźroczystą szklaną lub plastikową 
pokrywę. 
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świetliste bryły współczesnych galerii. Klucz do ich sukcesu jako funkcjonalnych domów 
ma wiele wspólnego z ich otwartym, elastycznym charakterem.68 Ten dom zdawałby się 
bardziej na miejscu w Tokio niż w londyńskim East Endzie. Obcy, introwertyczny, enig-
matyczny, jest jednocześnie pociągający i intrygujący. Przewrotnie ślepa, pusta fasada 
Elektra House jest ciemną plamą na ruchliwej ulicy, pozbawioną symboli, których spo-
dziewamy się po domu. Fasada tego obiektu staje się niemą płaszczyzną, która nadaje 
budynkowi aury tajemniczości. Budynek jest ciemny, obcy, ponury. Ludzie mijając go, 
często prawie instynktownie dotykają fasady lub wyrażają dezaprobatę. Reagują. Każda 
reakcja odbiorcy satysfakcjonuje architekta. Chce sprawić, by miejsce „zaistniało”, by było 
bardziej intensywne. Adjaye kreuje strukturę, która zmusza widza, by zaangażował się 
w nią na fizycznym i emocjonalnym poziomie.69 

  
Ryc. 17. AAG House, Manuel Cerdá Pérez/MCP 
Arquitectura, Albuixech, Hiszpania, 2003-2007. 
Źródło: A. Mornement, A. Biles, Infill: New Houses for 
Urban Sites, Laurence King Publishers, London 2009 
Fig. 17. AAG House, Manuel Cerdá Pérez/MCP 
Arquitectura, Albuixech, Spain, 2003-2007. Source: A. 
Mornement, A. Biles, Infill: New Houses for Urban 
Sites, Laurence King Publishers, London 2009 

Ryc. 18. Ghost House, Datar, Suginami, Tokio, Japo-
nia, 2004-2006. Źródło: R. Gregory, Spirit levels: the 
Ghost House creates a haunting presence, The 
Architectural Review 12.2007 
Fig. 18. Ghost House, Datar, Suginami, Tokyo, Japan, 
2004-2006. Source: R. Gregory, Spirit levels: the 
Ghost House creates a haunting presence, The 
Architectural Review 12.2007 

1.2.3. AAG House  – Manuel Cerdá Pérez/MCP Arquitectura  (ryc. 17) 
Albuixech, Hiszpania, projekt/realizacja: 2003-2007 

Albuixech to małe miasteczko w okolicy Walencji, z tkanką miejską z wczesnych lat XX 
wieku. Wąskie, spalone słońcem ulice są pełne budynków wzniesionych z lokalnych ma-
teriałów. Małżeństwo inwestorów kupiło zaniedbany budynek przy ulicy o takim właśnie 
charakterze. Architektowi zostało zlecone zastąpienie ruiny nowym budynkiem. Ideą było 
umieszczenie głównego korpusu w centrum działki. Przestrzeni mieszkalnej zawsze 

                                                 
68 R. A. Barreneche, Modern House Three, Phaidon, London 2005, s. 8 
69 Patrz też: The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Phaidon Press, London 2004, s. 278; Mini 
House, P. Asensio (red), Harper Design International, New York 2003, s.11; David Adjaye Houses, P. Allison 
(red.), Thames & Hudson, London 2005, s. 22 
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chronionej od świata zewnętrznego, hałasu i ludzi. Od frontu i z tyłu powstały w ten spo-
sób dwa dziedzińce. To częste rozwiązanie w kulturze śródziemnomorskiej wykorzystuje 
naturalną wentylację chłodnej bryzy od morza do modulowania wewnętrznej temperatury 
i kontroli klimatu: tylny dziedziniec jest ciepły, północny frontowy jest chłodny.   

Architekt chciał stworzył fasadę mającą stanowić granicę, lecz nie w postaci konwencjo-
nalnej elewacji domu. Przy jej projektowaniu, czerpał inspirację z rzeźb ready–made 
(Marcela Duchampa), w których artysta obalał percepcję pospolitych artefaktów przez 
umieszczanie ich jako rzeźbiarskich przedmiotów w nieoczekiwanych kontekstach. Pasy 
metalu, które tworzą sploty fasady, są zwykle używane w Walencji do budowania drzwi 
garażowych. Cerdá użył metalu w dużo większej skali i w bardziej wyrafinowany sposób. 
Nietypowe, i nowe użycie zmienia skalę i nadaje nową postać zwykłemu materiałowi. 
Nastąpiło ponowne jego odkrywanie. Powstał obiekt, który został sprowadzony do po-
wierzchowności o silnie podkreślonej teksturze. 

Funkcjonalne instrukcje zleceniodawców były zwyczajne: salon, jadalnia, kuchnia i mała 
łazienka na parterze. Jeden dziedziniec. Na wyższej kondygnacji potrzebowali jednej 
głównej sypialni i dwóch mniejszych, z jedną łazienką. Na dachu planowano taras. Układ 
funkcjonalny domu jest zatem konwencjonalny. Rzut zdefiniowano za pomocą „pudełek” 
mieszczących schody, kuchnie, łazienki z płynną, otwartą przestrzenią wokół nich, prze-
pływającą z jednego dziedzińca do drugiego.70 

1.2.4. Terrace House  – Hiroshi Sambuichi  (ryc. 19) 
Hiroszima, Japonia, projekt: 2000-2001, realizacja: 2001-2002 

Dom powstał w tarasowej dzielnicy mieszkaniowej Hiroszimy. Terrace House wbity jest 
w stromą pochyłość stoku opadającego w stronę ulicy. Dom sprowadza się do prostopa-
dłościennej, dwukondygnacyjnej bryły o pełnych betonowych ścianach, w całości wypeł-
niającej działkę. 

 
Ryc. 19. Terrace House, Hiroshi Sambuichi, Hiroszima, Japonia, 2000-2002. Źródło: H. Sambuichi , Terrace 
House, „GA Houses” 2002 nr 71 
Fig. 19. Terrace House, Hiroshi Sambuichi, Hiroshima, Japan, 2000-2002. Source: H. Sambuichi , Terrace 
House, „GA Houses” 2002 nr 71 

                                                 
70 A. Mornement, A. Biles, Infill: New Houses for Urban Sites, Laurence King Publishers, London 2009; s.25; 
Patrz też: www.mcparquitectura.com 
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Ściany zostały wykonane w technologii monolitycznej, co za tym idzie dzięki użyciu sza-
lunków uzyskały precyzyjny modułowy podział. Pionowe i poziome linie są jedynymi ele-
mentami na gładkich powierzchniach tych pozbawionych detalu ścian. 

Prostopadłościenne „pudełko” zwrócone jest krótszym bokiem do ulicy. Ten bok stano-
wiący elewację frontową jest jedyną wyeksponowaną częścią domu. Sprowadza się ona 
do dwukondygnacyjnej ściany z ogromnym, prostokątnym wycięciem znajdującym się na 
pionowej osi. To bardzo głębokie wycięcie stwarza wrażenie niekończącej się jamy, 
o nieokreślonym przeznaczeniu. Elewacja frontowa pozbawiona jest konwencjonalnych 
elementów, takich jak czytelne, zadaszone wejście, okna. Gładką płaszczyznę ściany 
„zdobi” jedynie pozioma linia – nacięcie powyżej zagłębienia, w połowie elewacji, które 
może wskazywać podział kondygnacji. Nic nie wskazuje, że jest to obiekt o funkcji miesz-
kalnej.  

Zagłębienie to na poziomie ulicy służy jednocześnie za wejście i przestrzeń parkingową 
(pomieszczenie wydrążono w terenie). W głębi znajdują się schody prowadzące do czę-
ści mieszkalnej usytuowanej na górnym poziomie. 

Cała przestrzeń mieszkalna domu schowana jest w szczelnym betonowym pudełku, 
otwartym jedynie częściowo od góry. Centralna, zadaszona część mieszkalna podzielona 
została na trzy równe części. Środkową zajmuje jądro mieszczące sypialnie, łazienki, 
kuchnię, magazyny, wnęki techniczne. Dwie wspólne przestrzenie znajdujące się po bo-
kach jądra wychodzą na dwa tarasy znajdujące się od strony frontowej i tylnej, oba otwar-
to ku górze. Ściany między przestrzenią mieszkalną a tarasami są całkowicie przeszklo-
ne, zapewniając tej zamkniętej, pozbawionej okien bryle doświetlenie. 71 

1.2.5. Ghost House  – Datar  (ryc. 18) 
Suginami, Tokio, projekt/realizacja: 2004-2006 

Mimo że w Japonii jest stosunkowo dużo domów powstałych pod wpływem tendencji 
minimalistycznych, Ghost House, zaprojektowany przez grupę Datar, jest wśród nich 
obiektem wyjątkowo niezwykłym.  

Biuro architektoniczne Datar w swoim projekcie domu jednorodzinnego dokonało adapta-
cji i skrajnie abstrakcyjnej reartykulacji ikonicznej formy domu. Zdecydowano się na 
skrajne uproszczenie i wyolbrzymienie sylwetki prostopadłościennego domu przekrytego 
dachem dwuspadowym. Ghost House jest schematyczną formą reprezentującą esencję 
„domu”. Powstał „milczący”, całkowicie gładki kształt pozbawiony okien, gzymsów i ja-
kichkolwiek detali. Dom ma tradycyjną bryłę, a właściwie zarys zupełnie zwyczajnego 
domu, ale użyte materiały i wyjątkowa konsekwencja w doborze koloru czynią go niezwy-
kłym. Cały dom, zarówno z zewnątrz, jak i w środku, powleczony jest bielą. Białe ściany, 
okna, sufity, schody... Wszystkie potencjalne elementy budynku niemal zlewają się 
w jedną całość. Mała rezydencja, o trzech kondygnacjach (jedna poniżej poziomu terenu) 
została dodatkowo postawiona na równie gładkim i białym podłożu otoczonym niskim 
ogrodzeniem, co dodatkowo wzmacnia abstrakcyjność obiektu. Silnie odczuwana jest 
bezskalowość, spowodowana brakiem elementów odniesienia.   

Wewnątrz zasady zmieniają się wraz z poszarpanym układem przestrzeni połączonych 
przez zawiłe kombinacje schodów i ramp. Za drzwiami wejściowymi, poza przedsionkiem, 
przestrzeń na poziomie wejściowym podzielona została przez centralną kuchnię. Za 
głównymi schodami prowadzącymi na pierwsze piętro obejście wokół kuchni prowadzi 
czterema stopniami do salonu, który rozciąga się aż do wąskiej studni świetlnej, a w górę 
przez podwójnej wysokości pustkę otoczoną przez ukośne ściany łazienki na pierwszym 
piętrze. Główna sypialnia znajduje się w piwnicy, otwierając się na wąski dziedziniec. 

                                                 
71 H. Sambuichi, Terrace House, „GA Houses” 2002 nr 71, s. 127 
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Obiekt może być widziany, jako satyra lub krytyka rygorystycznych japońskich restrykcji 
budowlanych nałożonych na architekturę mieszkaniową. Zewnętrzna, „zabawa” uprosz-
czoną, archetypiczną formą może przywołać również obiekty Aldo Rossiego lub Oswalda 
Mathiasa Ungersa.72  

Przywodzi na myśl również „architektoniczne” rzeźby Rachel Whiteread, której prze-
strzenne realizacje operują repertuarem form tradycyjnie architektonicznych. Jej dzieła, 
między innymi House i Ghost, to odlewy przestrzeni architektonicznych. Ghost, dzieło 
z 1990 roku, to gipsowy odlew salonu jednego z typowych domów wiktoriańskich, a Hou-
se to odlew w skali 1:1 wiktoriańskiego domu, który stanął na trzy miesiące w 1993 roku 
w Londynie. Artystka prezentuje w swojej twórczości niezwykły stosunek do architektury, 
zajmując się metaforyczną pustką i przestrzenią graniczną. Swoje zamierzenia określiła 
jako „mumifikację odczucia ciszy i spokoju”.73 

2. REDUKCJA SKRAJNA – PUSTKA 

„Prawie nic” / zawsze co ś jest • Horror vacui a pochwała pustki • Ma – przes trzeń 
między • Pustka mentalna, pustka fizyczna • Pustka zni ka 

 

Człowiek jest jedynym stworzeniem, które może tworzyć 
dzieła i sytuacje pod żadnym względem niepożyteczne. 
A tworzy je tylko dla ich piękna i dla wzbogacenia przez 
ich istnienie świata specyficznie ludzkiego.74  

Pustka pojawia się we wszystkim, we wszystkich istotach, rzeczach, zdarzeniach, zazwy-
czaj budząc uczucia negatywne. Nasz niepokój wobec pustyń i mórz, wizje Etienne-Louis 
Boullée75 (ryc. 75) i definicja Kanta idealności przestrzeni76 mają związek z jej doświad-
czaniem. Pustka zawsze istniała w świecie sztuki. Artyści umieszczając dzieło, zjawisko 
lub widza w próżni bądź wprowadzając ją do swego dzieła uzyskiwali nowe możliwości 
artystyczne, estetyczne lub duchowe. Poszukiwali piękna „pustki samej w sobie”, spotę-
gowanego piękna obiektu w pustce umieszczonym lub w zjawisku, dla którego stało się 
sceną.  W drugiej połowie XX wieku wraz z pojawianiem się tendencji minimalistycznych 
w sztukach pojęcie to nabrało tak świadomego znaczenia, że w swojej krytyce minima-
lizm uchodzi wręcz za „królestwo pustki”.   

Pustka w architekturze kojarzy się z brakiem rzeczy bądź z nadmiarem przestrzeni. 
Ze skrajnościami: z „architekturą ubogą” lub „architekturą monumentalną”, która stawiając 
człowieka w obliczu przestrzeni ma dać mu poczucie jego małości. Współcześnie pojęcie 
pustki, czerpiąc z różnych tradycji, weszło do szerszego świata architektury. W wybra-
nych rejonach architektury pojęcie to przestało być zjawiskiem przypadkowym i nabrało 
cech oraz skojarzeń pozytywnych. Twórcy wierni tendencji minimalistycznej właśnie 
w niej szukają wartości, treści i pozwalają, by stała się częścią formy architektonicznej.  

                                                 
72 R. Gregory, Spirit levels: the Ghost House creates a haunting presence, „The Architectural Review” 2007 nr 
12, [w:] http://findarticles.com 
73 A. Markowska, Rachel Whiteread – próby niebudowania, [w:] Wydawnictwo konferencyjne:  Definiowanie 
przestrzeni architektonicznej. Co to jest Architektura, M. Misiągiewicz (red.), V Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa IPA WA PK, Kraków 2005, s. 82 
74 R. Ingarden, O naturze ludzkiej, [w:] Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 22 
75 G. Auer, On the Usefulness of Nothing. Minimalist Forms and Formulae in Architecture, „Daidalos” 1988 nr 
30, s. 106 
76 Kant dowodzi, że przestrzeń (i czas) jest wyobrażeniem nieempirycznym. Nie jest niczym realnym na podo-
bieństwo rzeczy, więc musi być idealna. Nie należy do świata rzeczy, lecz pochodzi z naszych zmysłów. 
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Ryc. 20. Cenotaph “A Newton”, wnętrze z nocnym niebem, Etienne-Luis Boullée, 1784. Źródło: ArchiSculpture - 
Dialogues between Architecture and Sculpture from the 18th Century to the Present Day, red. M. Brüderlin, 
Fondation Beyeler, Riehen/Basle 2004 
Fig. 20. Cenotaph “A Newton”, Etienne-Luis Boullée, 1784. Source: ArchiSculpture - Dialogues between 
Architecture and Sculpture from the 18th Century to the Present Day, red. M. Brüderlin, Fondation Beyeler, 
Riehen/Basle 2004 

„Prawie nic” 77/zawsze co ś jest 

Pewnym przewrotnym kluczem interpretacyjnym do pojęcia pustki w sztuce może być 
twórczość amerykańskiego kompozytora Johna Cage’a. „Nie ma czegoś takiego jak pu-
sta przestrzeń lub pusty czas, zawsze jest coś do zobaczenia, coś do usłyszenia."78 – ten 
cytat może odnosić się do kompozycji Cage'a 4'33'', która sprowadza się do 4 minut i 33 
sekund ciszy, „granej" przez orkiestrę lub jakikolwiek instrument czy zespół. Sfera dźwię-
kowa otaczająca „wykonanie” stanowi jego część. Odbiór wymaga poszerzenia pola re-
cepcji. Następuje akceptacja ciszy. 

Inne uwagi Johna Cage’a o muzyce: „there is too much there there” i “there is not enough 
of nothing in it” 79, mogą reprezentować obowiązującą filozofię artystów malarzy, rzeźbia-
rzy i przedstawicieli innych sztuk drugiej połowy XX wieku stojących w opozycji do panu-
jących kolejno ekspresjonizmu, pop artu, postmodernizmu, dekonstruktywizmu. 

Cisza w muzyce jest w pewnym sensie analogiczna do przestrzeni w architekturze. Sta-
nowi naturalny stan rzeczy, aż przerwie ją „zdarzenie”.80 W pracach estońskiego kompo-
zytora Arvo Pärta (1935) można zobaczyć modernistyczną tradycję muzyczną rozwiniętą 
w szczególnym kierunku. Po porzuceniu 12-stopniowej skali Schönberga w poszukiwaniu 
muzyki znosił długie okresy ciszy, tonalnego oczyszczenia. Najlepiej można to zrozumieć 
badając jego dzieło Cantus in Memory of Benjamin Britten, skomponowane w 1977 roku 
na orkiestrę smyczkową i dzwon. Dla Pärta ważny jest właśnie moment ciszy w muzyce, 
chwila odpoczynku, ukojenia. Cantus zaczyna się i kończy ciszą. Jest ona usankcjono-
wana przez zapis w nutach. Jest jego częścią. Cisza tworząca ramę wokół dzieła nabiera 
religijnego i duchowego znaczenia. Sugeruje, że pochodzimy z ciszy i powracamy do 
niej. Jest poszanowaniem dla porządku świata i przyrodzonego biegu rzeczy. Cisza jest 
dla twórcy naturalnym stanem rzeczy. 

                                                 
77 Określenie zaczerpnięte z tytułu wystawy „Fast nichts - Minimalistische Werke aus der Friedrich Christian 
Flick Collection” odbywającej się w Berlinie od 24 września 2005 do 23 kwietnia 2006 
78 [w:] Minimalistyczne prace z kolekcji Flicka w muzeum Hamburger Bahnhof, www.obieg.pl 
79 S. J. Wagstaff, Jr, Paintings to Think About [w:] J. Meyer, Minimalism, Phaidon Press, London 2000, s. 202 
80 Pawson Williams Architects, Contextual Minimalizm, „Architectural Design” 1994 nr 110, s. 43 
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Amerykański pisarz minimalista Raymond Carver, zawieszając dialogi i akcję swoich 
utworów w całkiem pustych przestrzeniach, wydobywa podstawowe pytania o sens życia. 
W historiach położonych przed nami jak na stole do sekcji ważne są tylko wyabstrahowa-
ne emocje (ale nie abstrakcyjne) wywodzące się z napięcia wywołanego jakimś wydarze-
niem rozgrywającym się w silnie wyabstrahowanej przestrzeni. Atmosfera przypomina 
trochę tę z niektórych obrazów Edwarda Hoppera.81 Postaci Carvera działają w fizycznej 
i społecznej pustce, w której postrzeganie nabiera ostrości i głębi. 

Brytyjski reżyser teatralny Peter Brook zaczyna książkę o teatrze współczesnym następu-
jącym zdaniem: „Nie mogę nazwać żadnej pustej przestrzeni nagą sceną. Człowiek kro-
czy w przestrzeni, podczas gdy ktoś inny patrzy: to wszystko, czego potrzeba w teatralnej 
akcji.”82 Samuel Beckett idzie jeszcze dalej: „Jeśli teatr chce, by niewypowiedziane stało 
się widoczne, musi narzucić gesty na wyobrażenia, słowa, na gesty, by istotne stało się 
widzialne, by ukazały się słowa, scena musi pozostać naga.”83 Również w produkcjach 
amerykańskiego reżysera Roberta Wilsona puste przestrzenie i scenerie, o zredukowanej 
znaczeniowo funkcji wzmacniają, podkreślają „znaki uniwersalnego języka”. 

Horror vacui a pochwała pustki   

Podczas gdy zachodnia myśl przepełniona jest horror vacui, doświadczenia Dalekiego 
Wschodu prowadzą do pochwały pustki. W mentalności Wschodu pustka jest stale obec-
na i wyraźnie widoczna w różnorodnych działaniach artystycznych, nie tylko w twórczości 
architektonicznej: oczyszczanie umysłu jest praktykowane w medytacjach, odbiorca cie-
szy się odrzuceniem znaczenia w poezji haiku, pustą sceną i pustymi maskami teatru Nō, 
sugestywną pustką kamiennych ogrodów, pustymi pokojami w tradycyjnym domu.84 Lao-
zi, półlegendarny chiński filozof, twórca taoizmu, wskazując na pustą wazę i pusty środek 
koła, podkreśla służebność masy w stosunku do pustki, nadrzędność „przestrzeni w” 
i proklamuje „użyteczność niczego”85, rzeczywistością naczynia/domu ustanawia jego 
puste wnętrze. Buddyzm zen posługuje się terminem wabi, który oznacza  proces elimi-
nowania rzeczy nieistotnych aż do uzyskania stanu nicości, pustki – co prowadzi do  
zjednoczenia się ze wszechświatem. Zachodnia estetyka architektoniczna dopiero 
współcześnie nadała znaczenie przestrzeni jako istoty architektury. W znaczeniu, w jakim 
rozumie ją Claudio Silvestrin mówiąc: „Myślę o przestrzeni jako masie powietrza, jak 
o oddychaniu, głębi, możliwości ruchu, wizualnej czystości”.86  

Ma – przestrze ń między 

Tradycyjna kultura i estetyka japońska, a co za tym idzie istota japońskiej architektury 
i formalna stylizacja przedmiotów zainteresowana jest głęboko zjawiskiem przestrzeni. 
Według japońskiej tradycji kulturowej przestrzeń jest pojmowana w percepcji subiektyw-

                                                 
81 F. Pivano, Il Minimalismo di Raymond Carver; R. Carver, Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, Garzan-
ti, Mailand 1987, s.145; [w:] F. Bertoni, Minimalistische Architectur, Birkhäuser, Berlin 2002, s. 8-9 
82 P. Brook, Der leere Raum, Berlin 1983 [za:] G. Auer, op. cit., s. 99 
83 G. Auer, op.cit., s. 99 
84 Ibidem, s.100 
85 Thirty spokes converge upon a single hub; 
It is on the hole in the center that the use of the car hinges 
We make a vessel from a lump of clay; 
It is the empty space within the vessel that makes it useful 
We make doors and windows for a room; 
But it is these empty spaces that make the room livable 
Thus while the tangible has advantages; 
It is the intangible that makes it useful  
Lao Tzu, Tao The Ching, rozdział 11[w:] C. van der Ven, Space in Architecture, Amsterdam 1978, s. 3 
86 C. Silvestrin, Architecture of Lessness, „Architectural Design” 1994 nr 110. Aspects of Minimal Architecture, s. 
33 
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nej, jako fizyczne doświadczenie i zmienny proces. Gdy mówimy i myślimy o przestrzeni, 
mamy na ogół na myśli puste miejsce pomiędzy przedmiotami. Ludzie Zachodu wyuczyli 
się postrzegania i reagowania na układy przedmiotów i traktowania przestrzeni jako za-
sadniczo „pustej”.87 Japończycy natomiast nadają sens właśnie przestrzeniom – postrze-
gając mocno ich kształt i układ: określają to wszystko słowem ma. Ma, czyli interwał, jest 
podstawowym elementem w odbieraniu przestrzeni przez Japończyków, zarówno 
w grafice, w postaci białych plam (yohaku), w pieśni, muzyce wypełnionej chwilami ciszy. 
Robert Wilson mówiąc o japońskim teatrze Nō i Burnaku twierdzi nawet, że Japończycy 
mają zdolność uświadamiania i odczuwania przestrzeni wokół obiektów wyraźniej niż 
samych obiektów. 

Pustka mentalna, pustka fizyczna 

Ważne dla taoistycznej ontologii i obecne we wschodnim myśleniu pojęcie pustki staje się 
znaczące także dla zachodniego myślenia i ma wpływ na architekturę prostoty. Pustka 
z architektury sakralnej i monumentalnej przeniosła swoje pole działania na resztę dzie-
dziny. Idea pustki w architekturze sprowadza się zarówno do pustki mentalnej – czyli 
pustki znaczeniowej, braku skojarzeń – tabula rasa, bezosobowości, jak i pustki fizycznej 
– niematerialności, braku przedmiotów, skalkulowanej nieobecności nadmiaru, oddalenia.  

Tabula rasa, którą postuluje minimalizm architektoniczny, wykorzystuje do maksimum 
modernistyczną ideę budowania wnętrz, które są zmienne i typologicznie neutralne. Na-
stępuje brak skojarzeń typologicznych, odniesień, zniewolenia powierzchownymi wspo-
mnieniami i historią. W tym zaprzestaniu, w tej pustce można doświadczać pierwotnych 
form postrzegania.  

Peter Zumthor upatruje znaczenia pustki, jaką wywołuje swoją architekturą, 
w umożliwieniu głębszego duchowego samodoświadczenia. „Nasze zdolności postrzega-
nia wzrastają cicho, bezstronnie, nie w sposób zachłanny. Sięgają poza znaki i symbole, 
są otwarte, puste. (...) W percepcyjnej pustce pamięć wychodzi na wierzch, pamięć, która 
ma źródło w głębinach czasu.”88 Taka architektura jest tłem dla przedmiotu i życia, które 
się w nim i wokół niego rozgrywa. Dla Zumthora pustka stanowi centrum architektury. 
Pustka, która powstaje przez wyznaczanie i kształtowanie jej granic. Projektowanie to 
pozostawianie przestrzeni, pustki do przyjmowania emocji z rzeczy i stworzenie atmosfe-
ry do jej przyjęcia.  

Pustka w architekturze to przestrzeń niezakłócona, zachowana, wolna od ograniczeń. 
John Pawson twierdzi, że pustka pozwala zobaczyć przestrzeń i architekturę w czystej 
postaci– „taką jaka jest” i uchronić ją od zepsucia i przysłonięcia rumowiskiem zbędnych 
przedmiotów. Pustka to przestrzeń, zarówno psychologiczna, jak i fizyczna, służącą kon-
templacji, ciszy, bez rozpraszania uwagi przedmiotami. 

Dla Claudio Silvestrina pierwszym etapem projektowania jest próba zachowania pustki 
w przestrzeni. Zarzuca on, że przestrzeń jest dzisiaj traktowana jako coś do zdobycia. 
Według Heideggera, definicja słowa przestrzeń to tworzyć i pozostawiać przestrzeń, robić 
miejsce. Werner Blaser odwołując się do przemyśleń Heideggera stwierdza, że „istota 
przestrzeni polega na pustce, która będąc ukierunkowana na człowieka, tęskni za nada-
niem jej kształtu”.89 Otwartość – wolna przestrzeń – pozwala na pojawienia się rzeczy 
i ludzi. Unikanie nadmiaru elementów to podkreślanie, wzmacnianie „gęstości”, głębi 
przestrzeni. Według Silvestrina dzieło architektoniczne musi się na przestrzeń otworzyć, 
zachować ją, a nie brać jej w posiadane. Wolna przestrzeń nie powinna być traktowana 

                                                 
87 E. T. Hall, Ukryty wymiar, Muza S.A., Warszawa 2003, s. 103 
88[za] I.&A. Ruby, Essentials, Meta-, Trans-. The Chimera of Minimalist Architecture, [w:] Ruby I.&A.; Sachs A.; 
Sachs P.; Ursprung P., Minimal Architecture, Prestel, Münich-Berlin-London-New York 2003, s. 18  
89 T. Głowacki, Amor vacui, kilka uwag o architekturze współczesnej, „Autoportret” 2007 nr 1(18), s. 12  
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jako bezużyteczna czy zmarnowana. Należy pozwolić na jej obecność. Z minimalną licz-
bą obiektów, materiałów, figur, linii, kolorów niewidzialność przestrzeni znika.90 

Również w architekturze Tadao Ando wszystko zamienione jest w metamorfozę ciszy. 
W rdzeniu jego pracy pustka i cisza współistnieją. Architektura powstaje z ciszy. „Uży-
teczność pustki” uwalnia intensywność wewnętrznego doświadczenia. Ando powraca do 
prawdy: „metaforycznego przełożenia pustki w ciszę”.91 W architekturze Tadao Ando 
wszechobecna pustka staje się dostrzegalna również przez zmiany światła i klimatu. 
Również twórczość Luisa Barragana, jego ogrody, domy przepełnione są „delikatnym 
brzmieniem ciszy”, ciszy, którą można rozumieć jako metaforę pustki w architekturze. 

 

 

Ryc. 21. The Empty Space, 
Matti Sanaksenaho, Saar-
ijärvi, Finlandia, 1993. 
Źródło: The Empty Space, 
„Architectural Record” 2000 
nr 12 
Fig. 21. The Empty Space, 
Matti Sanaksenaho, 
Saarijärvi, Finland, 1993. 
Source: The Empty Space, 
„Architectural Record” 2000 
nr 12 

 

Zaprojektowany w 1993 roku przez Fina Matti Sanaksenaho obiekt o znamiennym tytule 
The Empty Space (ryc. 21) jest zarówno budynkiem, jak i rzeźbą. Został wzniesiony 
w gęstych lasach regionu Saarijärvi w Finlandii na terenach Tapper Art Institute, gdzie 
międzynarodowa grupa artystów znalazła miejsce, by rozwijać swoje idee w nietypowym 
otoczeniu. Dzieło to, w postaci ściany z niewielkim umocowanym na zawiasach 
oknem/drzwiami (powyżej poziomu terenu, co wzmaga poczucie zagubienia i dezorienta-
cji) oraz jedną zamkniętą przestrzenią za nimi, białe na zewnątrz, czarne w środku, miało 
odnosić się do fundamentalnych cech architektury. Autor próbował swoim dziełem nadać 
ciszy formę. Pragnął stworzyć aktywną pustą przestrzeń, za pomocą której zamierzał 
dotrzeć do „duszy przestrzeni”.  

Pustka znika – pustka zmaterializowana  

Silvestrin kontynuując swoje rozważania na temat pustki w architekturze mówi: „Prze-
strzeń nigdy nie jest pusta. Pustka nie istnieje”.92 Również Pawson wskazuje, że nadcho-
dzi taki moment, kiedy pustka znika i zaczyna się widzieć to czego nie widziało się wcze-
śniej. Pustka umożliwia głębsze i bardziej drobiazgowego percypowanie. Według brytyj-

                                                 
90 C. Silvestrin, Architecture of Lessness,  op. cit., s. 33 
91 W. Blaser, Tadao Ando,  Architektur der Stille, Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin 2001, s. 87 
92 F. Bertoni, Claudio Silvestrin, Octavio, Florenz 1999, [w:] F. Bertoni, Minimalistische Architektur, Birkhäuser, 
Berlin 2002, s. 53 
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skiego architekta architektura może działać w specyficzny sposób, iż odnosi się wrażenie 
przybywania do przestrzeni pustej, a z czasem okazuje się, że jest to miejsce pełne 
zmieniających się kształtów cieni, kontrastujących tonów bieli. „Nieprawdą jest, że pusty 
pokój jest goły i pozbawiony charakteru. W rzeczywistości jest to rezultat procesu elimi-
nacji. Redukujesz, upraszczasz i w pierwszej chwili jest coraz mniej elementów, na które 
można patrzeć. Później, gdy nadal redukujesz, osłabiasz i dochodzisz do punktu, w któ-
rym przekraczasz granicę i wchodzisz do pewnego rodzaju lustrzanego świata, w którym 
widzisz wyraźnie nie pustkę, lecz poczucie bogactwa. Znajdziesz 50 różnych odcieni 
bieli...”93 Osiągnięcie takiego stanu jest jednak możliwe w przestrzeni stworzonej świa-
domie. Pomieszczenie z niewieloma elementami może być po prostu nudne i bez wyra-
zu. Jeśli jednak kreacja przestrzeni jest widoczna, „pustka” nabiera wartości. Pusta prze-
strzeń musi się stać zatem wartością kształtowaną świadomie. 

Niezaprzeczalnym faktem jest istnienie niematerialnej tendencji w architekturze, która 
działa we fragmentaryczny i stopniowy sposób na różne elementy tworzące budynek. 
Konieczność umysłowej, przestrzennej, prawie ponadczasowej próżni, umożliwiająca 
inne spojrzenie na rzeczywistość to „traits d’union”, które łączy ponad użytymi formami 
pod wspólnym szyldem minimalizmu rozmaite artystyczne przedsięwzięcia. Pustka staje 
się w części obiektów ważnym środkiem kreacji i ekspresji architektonicznej, a nawet 
elementem dominującym i pierwszoplanowym. 

W kakofonii współczesnego świata pozwolenie, by sztukę, w tym architekturę, wypełniała 
pustka i szukanie w niej wartości i spełnienia może stać się cennym doświadczeniem. 
Pustka w architekturze wycisza zewnętrzny hałas, chaos, skupia naszą uwagę na pod-
stawowych aspektach egzystencji. Dążenie do pustki, ciszy, spokoju, czystości 
w architekturze powoduje, że budynek zwalnia się z obowiązku bycia niewolnikiem pro-
gramu funkcjonalnego, przedmiotów, stylów architektonicznych. Przypomina, że architek-
tura powinna być tworzona w oparciu o fundamentalne zasady. 

2.1. Glass House  – Philip Johnson  (ryc. 22) 
New Canaan, Connecticut, USA, projekt/realizacja: 1949-1950  

Dom własny Johnsona jest często porównywany ze współczesnym mu Farnsworth House 
Miesa van der Rohe.94 Jednak mimo niewątpliwych inspiracji Johnsona szkicami Miesa 
z 1945 roku, przede wszystkim artykulacją szklanych elewacji, swoim dziełem odszedł on 
od miesowskiej koncepcji wyrażania logiki strukturalnej.  

Założenie domu ze szkła Philipa Johnsona składa się z dwóch osobnych jednostek, pawi-
lonu nocnego (Brick/Guest House) i pawilonu dziennego (Glass House). Koncepcja 
dwóch elementów tworzących tę kompozycję jest czysta i absolutna, są one małym mau-
zoleum odpowiadającym stylistycznie rygorom najstarszego architektonicznego pury-
zmu.95 Johnson tak opisuje i tłumaczy swoje dzieło: „W ogrodzie stoją naprzeciw siebie 
dwa pawilony – jeden całkowicie zamknięty, drugi całkowicie otwarty. Pierwszy, zamknię-
ty, jest domem nocnym, drugi, otwarty – domem dziennym. Ileż przedstawień dnia i nocy, 
światła i ciemności, ruchu i bezruchu, czynu i marzenia, słońca i gwiazd stworzyła ludz-
kość na przestrzeni czasu! Można powiedzieć, że te dwa budynki są symbolami, architek-
tonicznymi symbolami dualizmu natury i ludzkiego istnienia (…)”.96 Dwa budynki usytu-
owane w układzie dwuosiowym były stworzone jako jeden projekt, masywność Brick Ho-
use służyła jako kontrapunkt dla transparentności, dematerializacji Glass House. 

                                                 
93 J. Pawson, Minimum, Phaidon, London 1999, s. 18 
94 W rzeczywistości Glass House został ukończony wcześniej niż Farnsworth House Miesa van der Rohe, a 
Johnson przytaczał wiele innych źródeł swojego projektu – od Schinkla, Palladia, po konstrukcje pierwszych 
osadników. W 1950 roku opublikował on w magazynie Architectural Review fotografie domu wraz z szeregiem 
źródeł i wpływów, stanowiło to nowe podejście do teorii architektury.  
95 Philip Johnson – Glass House, „Domus” 1952 nr 273  
96 Johnson P., Day and Night, „Domus” 1952 nr 273 
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Glass House to prostopadłościan o konstrukcji opartej na złotym podziale, otoczony cał-
kowicie szklanymi ścianami. Johnson ustawił dom bezpośrednio na niskim, ceglanym 
cokole na gruncie. Powłoka szklana została umieszczone przed stalową konstrukcją 
składającą się z ram i słupów, z wyjątkiem narożników. Wnętrze domu to otwarta prze-
strzeń z ceglanym walcem, który wyrasta z podłogi i przebija dach. Ta ciężka, wertykalna 
forma będąca kominkiem/łazienką jest jedynym miejscem stanowiącym przestrzeń niedo-
stępną dla obserwatorów z zewnątrz. Umieszczenie szkła i ciemne wykończenie kon-
strukcji stalowej powodują, że jej odbiór z zewnątrz jest osłabiony, czytelnym elementem 
staje się nie powłoka, lecz ceglany walec. Johnson w przeciwieństwie do Miesa manipu-
luje powierzchnią by ukryć strukturę. Detal jest staranny jak u Miesa, lecz strukturalnie nie 
ekspresyjny.97 Całkowicie otwartą przestrzeń wewnętrzną podzielono na strefy funkcjo-
nalne jedynie za pomocą wolno stojących, trójwymiarowych ścian-mebli.  

 

 

Ryc. 22. Glass House, Philip John-
son, New Canaan, Connecticut, 
USA, 1949-1950. Źródło: C. Davis, 
Key Houses of the Twentieth 
Century-Plans, Sections and 
Elevations, Laurens King Publishing, 
London 2006 
Fig. 22. Glass House, Philip John-
son, New Canaan, Connecticut, 
USA, 1949-1950. Source: C. Davis, 
Key Houses of the Twentieth 
Century-Plans, Sections and 
Elevations, Laurens King Publishing, 
London 2006 

 

Glass House, usytuowany na zboczu pagórka wśród drzew, jest właściwie pawilonem, na 
kształt klasycznej świątyni w ogrodzie. Przez swoją dematerializację stał się miejscem 
wyznaczonym do kontemplacji otaczającego krajobrazu. 

W kolejnych latach Johnson tworzył dodatkowe budynki w różnych stylach, które weszły 
w skład rezydencji. Jednym z nich jest konstrukcja Ghost House, wzniesiona w 1985 
roku. Niemal 90-letni Johnson „wzniósł mały domek z metalowej siatki. Bardziej rzeźbiar-
skie niż architektoniczne, tak ekonomiczne jak niezamieszkalne, jego przedsięwzięcie 
wymagało najprostszego w sposobie wyrzeźbienia prywatnej przestrzeni. Ubóstwo, poko-
ra i lekkość użytych materiałów opisują indywidualną, otwartą konstrukcję (…), pocho-
dzącą zarówno z ultra-modernizmu i archaicznego prymitywizmu”.98 Obiekt zdaje się  
być ucieleśnieniem poszukiwań, które Tadao Ando opisuje słowami: „Chciałbym zoba-
czyć, jak daleko architektura jest wynikiem funkcji i jak daleko architektura może być jej 
pozbawiona. Znaczenie, wyraz architektury znajduje się w przestrzeni pomiędzy nią a 
funkcją”.99 

Tym obiektem-rzeźbą dążył Johnson do osiągnięcia maksimum dematerializacji, która 
zdaje się być w architekturze w istocie paradoksalna, a wręcz niemożliwa. Podobnie ba-
dając granice między lekkością a grawitacją, materialnością a niematerialnością, japoński 

                                                 
97 C. Davis, Key Houses of the Twentieth Century-Plans, Sections and Elevations, Laurens King Publishing, 
London 2006, s. 108 
98 A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, Minimalisms, GG, Barcelona 2000, s. 91 
99 G. Auer, op. cit., s. 102 
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projektant Shiro Kuramata stworzył w 1987 roku sławny fotel o poetyckiej nazwie How 
High Is the Moon. Odtworzył on tradycyjną formę fotela z wysokim oparciem, redukując 
jego wizualny ciężar, masę i powierzchnię do wstęgi perforowanego metalu. Mebel przy-
wodzi na myśl sofę zbudowaną z powietrza i ilustruje próbę walki z grawitacją za pomocą 
transparentnych materiałów. Nakładający się trójwymiarowy wzór siatki drga i zamazuje 
zarys mebla, stawiając go na granicy widzialności. Kuramata pokazał, że można osią-
gnąć tradycyjnie japońską prostotę, ducha ubóstwa zawartego w pojęciu wabi i struktu-
ralną czystość, biorąc równocześnie pod uwagę osiągnięcia w dziedzinie technologii 
i potencjał nowych materiałów. Pustka, niematerialność, ulotność jego projektów daje 
podstawy estetyce, którą można określić mianem „subtelnej poetyckości”100 i generuje 
szczególną atmosferę pełną duchowości, sprzyjającą kontemplacji.  

2.2. Wall-less House  – Shigeru Ban  (ryc. 23) 
Kitsaku-Gun, Nagano, Japonia, projekt/realizacja: 1997 

Shigeru Ban podkreśla wpływ, jaki na jego twórczość miał Mies van der Rohe, twórca 
uniwersalnej przestrzeni – universal space. Shigeru Ban rozwinął ją w koncepcję uniwer-
salnej podłogi – universal floor. Poprzez osiągnięcie wizualnej i fizycznej kontynuacji, 
powstaje pojedyncza przestrzeń o otwartym planie – podłoga staje się jedną płaszczy-
zną. U Miesa jest przezroczystość wizualna, brak kontynuacji fizycznej101, podłoga za-
trzymuje się przy krawędzi z oknem, u Bana przekracza ten próg i przeciąga się  
na zewnątrz. Przestrzeń domu jest bardzo elastyczna, zmienna w zależności od okolicz-
ności, czasu, pogody, pragnień mieszkańców. Pustka tej architektury to także próba mi-
nimalnej ingerencji architekta w życie mieszkańców projektowanego domu. Dla Bana 
koncepcja uniwersalności w architekturze oznacza także najwyższy możliwy stopień wol-
ności. W końcu budowla zredukowana do „prawie niczego” (wyrażenie Miesa) reprezen-
tuje maksimum nieinterwencji architekta w życie klientów. Już dla Miesa architektura 
„nicości” stwarzała maksymalną możliwość swobodnej ekspresji dla tych, którzy budynek 
użytkują.102 

  
Ryc. 23. Wall-less House, Shigeru Ban, Kitsaku-Gun, Nagano, 
Japonia, 1997. Źródło: S. Schleifer (red.), Minimalist Interiors, 
Taschen, Köln 2005. 
Fig. 23. Wall-less House, Shigeru Ban, Kitsaku-Gun, Nagano, 
Japan, 1997. Source: S. Schleifer (red.), Minimalist Interiors, 
Taschen, Köln 2005. 

Ryc. 24. Curtain Wall House, Shigeru Ban,  
Itabashi-ku, Tokio, Japonia, 1995. Źródło: 
http://inhabitat.com 
Fig. 24. Curtain Wall House, Shigeru Ban,  
Itabashi-ku, Tokio, Japonia, 1995. Source: 
http://inhabitat.com 

                                                 
100 P. Hughes, [w:] www. shirokuramata.com 
101 Na nowy wiek. Krzysztof Ingarden rozmawia z Shingeru Banem, [w:] „Architektura-Murator” 2003 nr 11, s. 14 
102 P. Blake, Mies van der Rohe – architektura i struktura, WAiF, Warszawa 1991, s.100 
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Ban stale wymyśla na nowo ideę domu jednorodzinnego. Każdy z jego domów może być 
traktowany jako ćwiczenie intelektualne – czy kreuje dom bez ścian (Wall-less House), 
dom oparty na podziale na dziewięć kwadratów, gdzie ściany mogą być przesuwane 
wzdłuż ich linii (9 Square Grid House), czy trzykondygnacyjny dom owinięty w gigantycz-
ną białą kurtynę (Curtai-wall House). „Te domy są ,przerażająco’ otwartymi przestrzenia-
mi, nie pozostawiającymi miejsca na nic do ukrycia.”103  

Wall-less House to pawilon, który zbudowany na zalesionym zboczu wzgórza w celu 
zminimalizowania wydrążania, został w nie wbity. Ósmy z cyklu Bana Case Study House 
doprowadza teorie „universal floor” do granic. Płyta podłogowa oparta o rzut kwadratu 
o wymiarach 10 m x 10 m (o powierzchni 60 m2) zwija się w ścianę tylną i przepływa 
w dach tak, że dom sprowadza się jedynie do „stłoczonego powietrza”104 pomiędzy 
dwiema płaszczyznami. Przednia część domu wraz z tarasem unosi się nad zboczem. 
Łukowo wygięta tylna ściana jest jedyną stałą i nietransparentną ścianą domu. Pozostałe 
trzy ściany zewnętrzne są przeszklone i mogą być złożone, a te boczne ukryte w zboczu.  

Strukturalne elementy budynku są ograniczone do trzech smukłych podpór dachu 
i szklanych ścian zewnętrznych. W rezultacie przenoszenia tylko pionowych sił trzy sta-
lowe kolumny w przedniej części domu mogły zostać zredukowane do niewielkiej średni-
cy 55 mm. Ban dąży do niewidzialnej struktury. Unika jej nadekspresji, unika struktury dla 
samej struktury i zamiast tego trzyma się metody konstrukcyjnej, w której struktura jest 
zintegrowana z całym projektem. Aby kontynuować koncepcję strukturalną w jak naj-
czystszy sposób, również przestrzeń wewnętrzna jest pozbawiona jakichkolwiek podzia-
łów. Nie ma ścian wewnętrznych, jedynie ruchome ekrany, które mogą być rozciągnięte 
wokół wybranych obszarów, np. łazienki, wc, kuchni. Przestrzeń może zostać dowolnie 
przekształcona za pomocą przesuwnych paneli, co zwiększa ilość różnych kombinacji 
stref mieszkalnych. Wbudowane meble, np. unoszący się, wspornikowy blat kuchenny, 
stają się odizolowanymi, rzeźbiarskimi elementami w tej niezwykle pustej przestrzeni.  

Struktura domu jest prawie niewyczuwalna, a całkowita transparentność ścian zewnętrz-
nych i rezygnacja z przegród wewnętrznych powoduje, że dom staje się zespolony 
z otaczającym go krajobrazem. Pusta, niezakłócona przestrzeń wewnętrzna przepływa 
bez przeszkód w naturalne otoczenie domu, które staje się ścianami-widokami.  

2.3. Curtain Wall House  – Shigeru Ban  (ryc. 24) 
Itabashi-ku, Tokjo, Japonia, 1995 

Innym przykładem redukcji struktury i formy jest wcześniejszy Curtain Wall House. Ten 
trzypiętrowy dom na zaledwie 110-metrowej działce Shigeru Ban określał jako Case Stu-
dy House 7. Traktując całkiem dosłownie modernistyczną metaforę sytemu ścian kurty-
nowych (curtain wall), architekt poetycko zastosował faktyczną kurtynę-materiał i owinął 
nią dom. „Mies wymyślił ścianę kurtynową – ja użyłem tylko kurtyny” – wyjaśniał Ban grę 
słów w nazwie swego domu.105 Kurtyna – monumentalna, przeskalowana, falująca, roz-
suwana biała płachta zwisająca spod płaszczyzny dachu – osłania dwa piętra domu, 
budując jego dwie fasady. Za nimi, w pewnej odległości (tarasu), znajduje się zestaw 
przesuwnych szklanych drzwi zapewniających w razie potrzeby izolację, prywatność 
(w połączeniu z zasłonami) i ochronę termiczną. W dzień światło przenika zasłonę, nawet 
gdy ta jest zasunięta, działając jak papierowe przegrody. Stanowi to odniesienie do tra-
dycyjnych elementów architektury japońskiej, jak ścianki shoji, maty-rolety sudare i drzwi 
fusma . W nocy oświetlony od wewnątrz wygląda jak lampion. Dom ma więc dwa oblicza: 
transparentne i „opakowane” w materiał. „Gdy rolę fasady w domu pełni gigantyczna za-

                                                 
103 J. Cargill Thompson, 40 architects under 40, Taschen, Köln 2000, s. 93 
104 Ibidem, s. 95 
105 M. Mozga-Górecka, Szklane domy za firaną, [w:] www.rp.pl 
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słona, gra staje się bardziej intrygująca. Polega na ostrożnie dawkowanej niedyskrecji, 
zasłanianiu i odsłanianiu wnętrza.”106 

Budynek stoi w tradycyjnej dzielnicy Tokio, na skrzyżowaniu dwóch wąskich, ruchliwych 
ulic i został podniesiony na kolumnach ponad poziom ulicy. Tam głęboko „ukryto” wejście 
do domu prowadzące do studia i klatki chodowej. Taras pierwszego piętra wisi wsparty 
na wąskich słupach nad ulicą. Gdy zasłona zostaje rozsunięta, dom nabiera lekkości 
szkieletu. Z zewnątrz, z poziomu ulicy nie widać szklanych przegród cofniętych w głąb 
i wnętrza domu. 

Szerokie wspornikowe podesty-tarasy na pierwszym piętrze, owinięte wokół południowej 
i wschodniej elewacji, stanowią przedłużenie głównych przestrzeni mieszkalnych (pokój 
dzienny, kuchnia, jadalnia). Gdy kurtyny i (szklane ściany) są zasunięte, tworzy się we-
wnętrzna loggia, gdy odsunięte – zewnętrzny taras. Identyczny układ ma płyta dachu 
wystająca wspornikowo i zamykająca od góry przestrzenie mieszkalne drugiego piętra 
(sypialnie).  

Redukcja zdaje sie penetrować całkowicie architekturę tego domu pozbawionego ścian. 
Ban stosuje skromny alfabet wyeksponowanych płaszczyzn-stropów i słupów, rezygnując 
ze ścian zewnętrznych i przegród wewnętrznych. Pustka manifestuje się w wolnym pla-
nie. Wewnątrz przestrzenie mieszkalne są niezakłócone przez strukturalne podpory. Bez 
żadnych podziałów (jedynym pomieszczeniem zamkniętym jest łazienka), przestrzenie 
i funkcje mogą być aranżowane według zmieniających się potrzeb.  

 „Pustka” architektury Bana jest skrajnym wynikiem dążenia do redukcji. Dom sprowadza 
się do dwóch otwartych kondygnacji mieszkalnych pomiędzy wielkim wystającym trójkąt-
nym dachem a podestem rozciągającym się aż po linię chodnika i falującej białej kurtyny 
wiszącej pomiędzy nimi. Curtain Wall House pokazuje uderzającą mieszankę prostoty, 
piękna, starego, nowego, łącząc współczesne materiały z nowymi interpretacjami trady-
cyjnych japońskich stylów. Kurtyna stała się prostym, lecz zaskakującym rozwiązaniem 
architektonicznym, przywodzącym na myśl ochronny kokon.  

2.4. House in Redfern/Price/O’Reilly House  – Engelen Moore  (ryc. 25) 
Sydney, Australia, projekt/realizacja: 1995–1996  

Ten dwukondygnacyjny dom został zbudowany przy ulicy mieszczącej warsztaty, domy 
i apartamenty powstałe w różnych okresach i o różnej skali. Ponieważ obiekt zastąpił dwa 
domy szeregowe, lokalne władze nalegały, by nowy budynek był czytany również jako 
dwa budynki, a nie pojedynczy element (który typologicznie wskazywałby na warsztat). 
Frontowa elewacja została w związku z tym podzielona wertykalnie na dwie części, by 
zachować pierwotny układ. 

Ograniczony budżet spowodował, że zastosowano proste rozwiązanie konstrukcyjne 
i zbudowano powłokę złożoną ze stalowej ramowej struktury i betonowych ścian bocz-
nych. Powstała powłoka otacza dwukondygnacyjne wnętrze domu wolne od ścian no-
śnych i pozbawione podziałów na pomieszczenia. Pustkę formalną podkreśla również to, 
że zrezygnowano z rozwiązania elewacji tylnej jako pełnej ściany. Stała się ona odzwier-
ciedleniem pustego wnętrza bryły mierzącego 6 metrów wysokości i 7 szerokości. Tę 
monumentalną pustkę można wypełnić płaszczyzną składającą się z sześciu szklanych 
paneli, które przesuwając się na jedną stronę, pozwalają na całkowite jej otwarcie. To 
przestrzennie wydłuża wnętrze w dziedziniec. Warunek, by dom był również studiem 
fotograficznym generuje specyficzny układ i charakter wytworzony przez połączenie tych 
dwóch konkurujących programów. W płynnej typologicznej fuzji dwie przeciwne funkcje 
zostały zrównoważone. Główna przestrzeń o pełnej wysokości 6 metrów, używana 
w świetle dziennym jako studio wypełnia większą część bryły. Na osi w szeregu ustawio-
no kolejno 5-metrową „ławę” kuchni, stół, sofy. Za kuchnią oddzielone ścianą-szafą, znaj-

                                                 
106 Ibidem 
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dują się przestrzenie pomocnicze (garaż, łazienka). Sypialnia z łazienką znajduje się na 
otwartej antresoli. Osiowość rzutów jest odbiciem dwudzielnego układu z frontu. 

 

 

Ryc. 25. House in 
Redfern/Price/O’Reilly House, Engelen 
Moore, Sydney, Australia, 1995-1996. 
Źródło: Experimental Architecture: 
Houses, A. Mostaedi (red.), C. Broto & 
J. Ma Minguet, Barcelona 2003. 
Fig. 25. House in Redfern/Price/O’Reilly 
House, Engelen Moore, Sydney, 
Australia, 1995-1996. Source: 
Experimental Architecture: Houses, A. 
Mostaedi (red.), C. Broto & J. Ma 
Minguet, Barcelona 2003. 

 

 

Ryc. 26. Pawson House, John Pawson, 
Londyn, Wielka Brytania, 1999. Źródło: 
„El Croquis” 2005 nr 127 (John Pawson 
1995-2005) 
Fig. 26. Pawson House, John Pawson, 
London, England, 1999. Source: „El 
Croquis” 2005 nr 127 (John Pawson 
1995-2005) 

 

Atrybuty materiałów ścian wewnętrznych i zewnętrznych są stłumione na rzecz wyrazu 
czystej formy. Wnętrze jest obłożone płytami gipsowymi, co nadało mu gładki i abstrak-
cyjny wyraz. Dom sprowadza się właściwie do monolitycznej, jednolitej białej powłoki 
otaczającej pustą przestrzeń, wypełnionej w niewielkim stopniu jedynie najbardziej nie-
zbędnymi elementami. Stworzono minimalistyczny w wyrazie, wolny od poczucia mate-
rialności obiekt. Paradoksalnie pomimo odczuwalnej surowości, jest to dom silnie działa-
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jący na zmysły. Starano się w nim podkreślić fundamentalne aspekty, jak przestrzeń, 
powietrze i światło.107 

2.5. Pawson House  – John Pawson (ryc. 26) 
Londyn, Anglia, Wielka Brytania, realizacja: 1999 

Zaprojektowany przez Johna Pawsona dom własny jest sumą i realnym ucieleśnieniem 
fundamentalnych dla jego twórczości idei i wartości. W projekcie architekt konsekwentnie 
podkreśla idee poszukiwania porządku, redukcji formalnej (jednocześnie podkreślając 
kompleksowość prostoty) oraz realizuje etyczno-estetyczną koncepcję powstrzymania 
się, odrzucenia nadmiaru rzeczy i ostentacji w projektowaniu.  

Bruce Chatwin po pierwszej wizycie w jednym z mieszkań Johna Pawsona powiedział: 
„What is not generally recognized is that „emptiness” in architecture – or empty space – is 
not empty, but full.”108 Pisarz-podróżnik przytacza również obraz nowojorskiego aparta-
mentu Miesa van der Rohe zapamiętany przez jego ucznia. Opisywał on, że wszystkie 
dobra, nawet dzieło Picassa, były schowane w szafach, ponieważ dla Miesa wielkim luk-
susem w XX-wiecznym wirze konsumpcjonizmu było uwolnienie się od domu pełnego 
przedmiotów. Kontynuując Chatwin twierdzi, że nieważne jak małe jest pomieszczenie, 
jeśli umożliwia oczom wolne podróżowanie, przestrzeń, którą w sobie zawiera, staje się 
nieograniczona.109  

Konwencjonalna fasada Pawson House daje tylko zwodniczy obraz nowego życia, które 
zostało umieszczone w ramach starego obiektu. Materiałem był tradycyjny XIX-wieczny 
wąski dom szeregowy z trzema piętrami nad podziemiem. Frontowa fasada domu chro-
niona przez regulacje nie pozwalała na ingerencję w jej kształt. Pawson, chcąc oczyścić 
i uwolnić przestrzeń, założył usunięcie istniejącego wnętrza. W miejsce łamanych scho-
dów wstawiono proste jednobiegowe wznoszące się z parteru do samej góry domu, 
z drugim biegiem z przyziemia na parter, co pozwoliło na likwidację wymuszonych rzutów 
kondygnacji w kształcie litery L. Nowy, czysty układ otworzył plany i stworzył na każdym 
piętrze pięciometrowej szerokości pas wolnej przestrzeni. Wszystkie elementy – schody, 
ściana, meble, zostały zaprojektowane równolegle do ścian zewnętrznych. 

Parter mieści pokój dzienny z kominkiem i przyległym tarasem od tylnej strony. 
W podziemiu znajdują się kuchnia i jadalnia. Te dwie kondygnacje są na całej długości 
całkowicie otwarte, a przepływ przestrzeni nie jest zakłócony przez jakiekolwiek podziały, 
dominujące meble i nadmiar elementów.  Architekt mając wolność w kształtowaniu tylnej 
elewacji otworzył ją, wkładając w przyziemiu szklaną ścianę i powiększając otwór na 
pierwszym piętrze przy tarasie. Powstały dzięki temu przestrzenie rozciągające się od 
niewielkiego dziedzińca frontowego do większego dziedzińca tylnego. Kontynuacja linii 
utworzonej przez blat kuchenny w postaci ławy przedłużającej się do tylnego ogrodu aż 
do punktu zbiegu wzmacnia wrażenie ciągłości przestrzeni. Przestrzeń ogrodu podobna 
do tej wewnętrznej, pozbawiona konkretnej granicy daje poczuje bycia jednocześnie we-
wnątrz i na zewnątrz. Główna sypialnia z łazienką wypełnia pierwsze piętro. Dwie pozo-
stałe sypialnie znajdują się na najwyższej kondygnacji.  

Domy Pawsona stanowią zawsze studium architektury mieszkaniowej projektowanej 
wokół rytuałów życia codziennego. Spanie, gotowanie, jedzenie, odpoczynek – wydesty-
lowane funkcje…. mają swoje określone miejsca, które dzięki dbałości i prostocie rozwią-
zań wzmacniają daną czynność, nadając jej rangę rytuału. „Dziejąc się” w pustce, 
z pomocą najbardziej niezbędnych „narzędzi” nabierają specjalnego znaczenia. Architekt 

                                                 
107 Patrz w: Experimental Architecture: Houses, A. Mostaedi (red.), C. Broto & J. Ma Minguet, Barcelona 2003, 
s. 31-35;  J. Cargill Thompson, 40 architects under 40, op. cit., s. 261; Minimalist Spaces, A. Mostaedi (red.), 
Carles Broto & Comerma, Barcelona 2003, s. 32; H. Beck, J. Cooper, 10 x 10, Phaidon, London 2000, s. 144 
108 [za:] J. Welsh, Modern House, Phaidon, London 1996, s. 30 
109 Ibidem, s. 30 



320 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

twierdzi, że dąży do stworzenia pustego pokoju, który jest tylko powłoką.110 Przestrzenie 
stworzone przez Pawsona to „sceny”, na których umieszczony element, rzecz zyskuje 
aurę czegoś wyjątkowo znaczącego, cennego. „Rezultat wymaga od widza specjalnej 
uwagi – tak jak w teatrze, gdy gasną światła, a widownia odwraca się od ogólnego blasku 
życia, a skupia na małej powierzchni, skrawku oświetlonej sceny.”111  Pawson, konstruk-
tor perfekcyjnych przestrzeni „idealnych”, ograniczył elementy wewnętrzne do tych nie-
zbędnych. Również ukrycie przedmiotów w licznych szafach pozwoliło na osiągnięcie 
pustej, niezakłóconej przestrzeni. To miejsce o niesamowitej wolności przestrzennej, 
trwałości i spokoju. Pomimo pustki, unikając intencji bycia zimnym, umożliwia poczucie 
atmosfery domu dzięki prostym atrybutom istoty ciepła domowego, jak drewniany stół 
w kuchni, ogień w kominku, drzewo w ogrodzie. 

CONTEMPORARY MINIMALISTIC TENDENCIES IN ARCHITECTUR E 
OF ONE-FAMILY HOUSES. PART II. 

For creators of objects described in dissertation, the choice of minimalistic language 
becomes an effect of looking for the essence of architecture. Creating one-family houses, 
that are only a fragment of architectural world, they have tried and are still trying to distill 
some fundamental features of this typological group. Community of idea finds its 
confirmation in one-family houses, that becomes the subject of undertaken studies. The 
systematic have been proposed in four chapters entitled: Simplicity, Emptiness, Order, 
Introversion, that reflects ideas and features highlighted after the analyses of the objects. 
It should be underlined that some of the objects could take their position not only In one 
group, and that the features characterize all objects in the same degree. The choice has 
been made to justify the thesis most appropriate. The following part of the dissertation 
presents the two first groups – simplicity  and emptiness . 

1. SIMPLICITY  

In the first chapter it was indicated that reduction of form resolves to looking for geometric 
fundamentality and clarity, limitation of architectural elements, stripping of the superficial 
detail. To build a form, elementary volumes are being used – cubes, rectangular, cylinder. 
However, characteristic feature of some part of objects is strong frontality expressed by 
clear, plain, abstract surfaces of elevations devoid of expression. 

The form principle’s of A. C. Baeza’s Turegano House  is ideal, cubic volume and free 
wall in shape of curve located on the roof. Cubic nature of the object has been 
emphasized by ideal smoothness of the elevations’ surfaces, windows on a level of 
façade and white finishing of all elements. Elementariness in works of Baeza appears 
also in series of dialogical elements constantly used in different combinations like: wall 
versus volume, volume versus courtyard, tectonic versus steorotomy. Marcos House  is a 
perpendicular volume surrounded align the plot by one-storey wall creating “a box” open 
to the sky. 

Stone House  of Herzog & De Meuron is a solid stone cube with plain roof, located in 
waved landscape of olive grove, on the “cape” of old stone terrace, which concept has 
been based on joining planes, elevations in sections, subordinating them consequently to 
the idea/shape of cross. 

                                                 
110 D. Sudjic, John Pawson -Works, Phaidon Press, London 2000, s. 231 
111 K. Bucknell, How it Seems to a Neighbour, [w:] John Pawson. Thames and Projects, s.67, patrz też: „El 
Croquis” 2005 nr 127 – John Pawson 1995-2005, s. 50-59 
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David Adjaye’s Sunken House  observed from outsider seems to be a homogenous 
volume, created from one piece of wood. Stairs, windowsills, balustrades, windows and 
doors without frames have been like camouflage integrated with black wooden surface. 
The house has been devoted of attic, what reinforced the cubic volume. 

Ithaca House  of Simon Ungers is a homogenous, compact standing cuboid, uncovered 
shape put “suddenly” in wilderness, devoted of conventional “by-home” attributes like 
terrace, fence, greenery.   

One-family House H9  of HS99 Herman i Śmierzewski is an elongated, one-storey cuboid 
with flat roof, that have been defined by rule of equal sections and inverted symmetry. To 
attain clarity of form elements like carport and roof over the entrance, suitable with regard 
of the climate conditions, has been omitted. 

In spectacular localization on the seaside, Tadao Ando designed a house-tower (4 x 4), 
which form is based on composition of two elementary volumes. It has a shape of 
standing cuboid surmounted by cube shifted from the axis. After a while a second twin-
tower of different material has been added. 

Composition of planes of K. Sejima’s Villi In the Forest  has been created by circular 
walls. Two circles, one inserted in the second, create an interior circle ring and an exterior 
irregular annulus.  

The duet of Herzog&de Meuron created Rudin House  - an archetypical volume of the 
house with gabled roof, which homogeneity has been underlined by choice of material – 
architectonic concrete - and striping of elements like cornices, eaves.   

Rowhouse  in Sumiyoshi of Tadao Ando is a cuboid, which front elevation is created as 
a plain wall from monolithic concrete. Long, rectangular opening in the front façade, 
serving as an entrance in the only sign of life. 

Perversely blind, empty, plain façade of David Adjay’s Elektra House  is a dark spot in 
the busy street, lack of symbols expected from the house. Façade of this object becomes 
a mute surface giving the house aura of mystery. 

Manuel Cerda Perez in AAG House  wanted to crate a façade that was suppose to 
constitute a border, but not in shape of conventional wall-elevation. He used stripes of 
metal usually used to build garage doors, that here made plait of the façade. 

Elevation of Hiroshi Sambuichi’s Terrace House  comes down to two-storey wall with 
a huge, rectangular cutting located on the axis of it. This deep cutting creates an 
impression an endless hole-cave of indeterminate use.  

Ghost House  designed by Datar is a successive schematic form representing the 
essence of the house of traditional shape. This is a mute, completely plain, white object, 
devoted of windows, cornices and any other details.  

2. EMPTINESS  

In the second group the shape of the building is determined by an attempt to preserve an 
empty space. Emptiness allows to see the space and architecture in its pure form, protect 
it from the disarrangement and obscure of the excess of superfluous architectural forms 
and possessions. Created consciously becomes an important means of creation and 
architectural expression.  

Glass House  of Philip Johnson is a cuboid of steel construction, surrounded by glass 
walls, located directly on a extremely low pedestal. Glass shield has been situated in front 
of the steel construction. Interior of the house is an open space with brick cylinder, that 
“grow” from the floor and punctures the roof. 
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Wall-less House  of Singeru Ban is a slab, that curls up to the back wall and continues 
shaping the roof, so the house has been reduced to a “cramped air” between these two 
planes. Another example of structure’s and form’s reduction is Curtain Wall House . 
Treating quite literally modernistic metaphor of curtain wall, architect has used poetically 
a real curtain-fabric and enveloped the house. 

Price House  office’s Engelen Moore is a monolithic, homogenous white shield 
surrounding empty space, filled only with the most important elements and objects. 
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Natura jest zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów. 
Antoni Kępiński1 

STRESZCZENIE 

Artykuł opisuje zmiany, jakie człowiek podejmuje w otoczeniu w momencie, kiedy opusz-
czone miejsca zaczynają być tylko smutnym wspomnieniem historii. Zapomniane, za-
mknięte w mieście tracą swego ducha. Pragnienie jego powrotu, w nieco odmienionej 
postaci i przy równoczesnym zachowaniu pierwotnego charakteru towarzyszy artystom 
już od wielu lat. Pozostaje zadać sobie tylko jedno pytanie: na ile jesteśmy w stanie inge-
rować w stan istniejący aby całość założenia nadal emanowała swoja indywidualnością? 

Słowa kluczowe: obiekty poprzemysłowe, fabryka, rewitalizacja, zmiana funkcji. 

ABSTRACT 

The article describes the changes the men-made environment, when abandoned places 
start to be only history’s sad memory. Forgotten, locked in the city and losing its spirit. 
The desire for its return, in a slightly altered form while preserving its original character 
engages artists for many years. There is one question that needs to be asked: to what 
extent are we able to interfere with the existing state of the whole establishment so it 
doesn’t lose its original individuality? 

Key words: brownfield sites, industrial structures, factory, change of function. 

                                                 
1 Antoni Kępiński (1918 - 1972) był jednym z najbardziej znanych polskich psychiatrów, brał udział w programie 
leczenia osób więzionych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.Cytat zaczerpnięty z książki „Lęk 
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Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało 
takie jak dawniej. 

Paulo Coelho2 

WPROWADZENIE 

Radom, miasto wielu architektonicznych możliwości, królestwo dla maniaków rewitalizacji 
i adaptacji przestrzeni poprzemysłowych. Dla artystów miejsce odkrywania nowych obiek-
tów i terenów, których pole do popisu może się tu nigdy nie wyczerpać. Niewielu jest 
jednak chętnych do podjęcia wyzwania. Brak funduszy czy pomysłów na miarę ogromu 
majestatycznych betonowych obiektów przemysłowych? 

Pytanie, które pozostanie tak długo bez odpowiedzi, jak długo będą istniały budynki 
skrajnie wyeksploatowane i opuszczone, a których na te chwilę tu nie brakuje. 

Przemysł, którego znaczną część stanowił sektor metalowy, włókienniczy i ceramiczny 
zlokalizowany był w samym centrum miasta. Były to motory napędowe gospodarki i życia 
w Radomiu, a dając zatrudnienie określały jego specyficzny charakter i wyznaczały role 
w gospodarce państwa.  

Kiedy zapotrzebowanie na dane wyroby skończyło się, lub źródło (złoże) surowców zo-
stało wyeksploatowane, przemysł był przenoszony w inne, bardziej opłacalne i wydajne 
miejsce. Hale produkcyjne pozostawały natomiast w pierwotnym miejscu nie pełniąc już 
swojej funkcji. Opuszczone i zaniedbane szybko niszczały dając świadectwo historii, jaka 
kiedyś miała tu miejsce. Po pewnym czasie obiekty te wchłaniała struktura miasta. Bezli-
tosne prawa betonowej dżungli nie oszczędzały nawet wysłużonych fabryk. Choć ich 
powierzchnia zajmowała setki metrów kwadratowych, „oblepione” nowymi budynkami, 
zostawały niezauważone dla świata przez wiele lat. Jedynym słusznym rozwiązaniem 
w takiej sytuacji wydawało się wyburzenie obiektów, które stanowiły fizyczną barierę dla 
rozwijającej się tkanki miejskiej. Jednak alternatywą dla tego zjawiska okazała się rewita-
lizacja i adaptacja przestrzeni. Możliwość wykorzystania ich zaoszczędziła czas 
i fundusze na ponowną budowę. Okazało się też, że ogromne pomieszczenia równie 
dobrze sprawdzają się jako obiekty muzealne, rozrywkowe czy gastronomiczne. Przy 
dobrym podejściu architekta budynek taki ma szanse na nowo wrócić do życia i skupiać, 
jak dawniej, w jednym miejscu mieszkańców danego miasta. 

HISTORIA MIEJSCA 

Pośród właśnie takich nieodkrytych potencjałów, nieopodal jednej z głównych i ruchliwych 
ulic miasta, tkwiły zapomniane od lat budynki będące częścią dawnego przemysłu cera-
micznego. Ich historia nie zaczyna się jednak w tym miejscu, a w położonym w pobliżu 
Radomia, Suchedniowie. W 1925 roku, w oparciu o lokalne złoża gliny, rozpoczyna się 
produkcja wyrobów ceramicznych. Cztery lata później ruszyła produkcja kamionki kwaso-
odpornej, trudno dostępnej w tamtym okresie czasu i niezbędnej przy budowie Central-
nego Okręgu Przemysłowego. Po zakończeniu wojny popyt na kamionkę bardzo wzrósł. 
Zaczęły powstawać nowe zakłady przemysłowe, a produkcję z Radomia przeniesiono 
znów do Suchedniowa, gdzie działa do dziś. Po wielkim przemyśle pozostały w Radomiu 
równie wielki kompleks budynków fabryki materiałów ogniotrwałych. Całość prawie nie 
zauważalna z perspektywy człowieka przemierzającego pieszą trasę głównej ulicy mia-
sta, nie wspominając już o posiadaczach samochodów czy użytkownikach komunikacji 
miejskiej. To, co zdradzało obecność „niewidzialnych” hal, to szczytowa zabudowa jednej 
z nich. Centralnie położony obiekt miał delikatnie wysunięte ponad dachy, ostatnie piętra 
swojego założenia. Zjawisko to można porównać do „wyglądania”, czy też „wypatrywania” 
tą częścią nad głowami sprawdzając co aktualnie dzieje się w realnym świecie. W rze-
                                                 
2 Wg Paulo Coelho – Demon i panna Prym 
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czywistości właśnie ten fragment zainspirował mnie do działania. Za cel postawiłam sobie 
odkrycie na nowo tego miejsca, a odświeżoną wersję przedstawić światu. 

 

Ryc. 1. Rysunek przedstawia schematyczny układ kondygnacji nawar-
stwionch na przestrzeni różnych okresów czasowych w dawnej Fabry-
ce Materiałów Ogniotrwałych.Wszystkie poziomy zostały zaadaptowa-
ne na poszczególne odmienne od siebie fukncje, w imię pamięci tego 
miejsca a także dla odtworzenia go na poszeczgólnych odbiorców w 
rożnych grupach wiekowych.Źródło:il. Archiwum autora 

Fig. 1. Figure shows a schematic layout of floors stratified at different 
periods of time in the former fireproof materials factory. All of the levels 
were adapted, each to a different from and function, to commemorate 
this place and to open it to audiences in different age groups. Source: 
Author’s archive  
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CELE PRZEWODNIE 

Ideą mojego projektu było zaprzeczenie, jakoby fabryka miała kojarzyć się z budynkiem 
negatywnym, zanieczyszczającym środowisko. W strukturę przemysłowej zabudowy 
postanowiłam wprowadzić element, który udowodnić miał światu kilka faktów, min. to, że 
nie powinniśmy bać się wyzwań, że przeciwieństwa nawet, jeśli się nie przyciągają, to 
czasem bardzo do siebie pasują i, że kontrast w architekturze znacząco ją ożywia. Wo-
bec przemysłowego świata maszyn, ludzi pracy i kominów generujących dwutlenek węgla 
do powietrza, postanowiłam wprowadzić elementy zieleni. Moim celem było pokazanie, 
że nawet potężne, surowe, postindustrialne obiekty nie są w stanie poddać się siłą przy-
rody, kierując się w myśl zasady Jules'a Verne'a I3 „Możemy stawić czoła prawom usta-
nowionym przez człowieka, lecz nie dajemy rady opierać się prawom natury”. 

ROZWINIĘCIE POMYSŁU ARCHITEKTONICZNEGO 

Wizja nowej kreacji oparła się o przykłady nowoczesnej architektury i własnych przemy-
śleń na temat tego, jak odwrócić stereotypowe myślenie o obiektach przemysłowych. 

Odnowiony budynek dawnej Fabryki Materiałów Ogniotrwałych porastać miała żywa zie-
leń widoczna daleko z głównej ulicy miasta. Samo wnętrze stać się miało miejscem przy-
pominającym nie tylko o historii miejsca, ale także o tym, że w owej fabryce życie rozpo-
częło się na nowo – stać się miało jej korzeniami. 

 
Ryc. 2. Rysunek przedstawia elewacje budynku wraz z uwzględnieniem dekoracyjnej zielonej ściany i sche-
matycznym zaznaczeniem poziomów wewnątrz obiektu.Źródło:il.archiwum autora 
Fig. 2. The figure shows the elevations of the building with consideration of the decorative green wall and 
schematically marked levels inside of the building. Source: Author’s archive 

Obiekt zmieniony wizualnie w żywą tkankę miał też symbolizować potęgę natury, która 
broniąc się przed zniszczeniami zapuszcza korzenie nawet w nieprzychylnym środowi-
sku. Zjawisko to obserwował przez wiele lat słynny botanik Patrick Blank. Zainteresowany 
pięknem porośniętych zielenią ścian zastanawiał się, jak zintegrować przyrodę z architek-
turą. Zdawał On sobie sprawę z tego, iż puszczone bez kontroli rośliny, choć wyglądają 
klimatycznie, nie zawsze służą budynkowi. Wszędzie tam, gdzie organizmy te mogą 
swobodnie wrosnąć w ściany, mogą też łatwo doprowadzić do ich korozji. Problem poja-
wia się wtedy, gdy rośliny pozbawione są przez dłuższy czas wody- wówczas ich natural-

                                                 
3 Jules Verne (1828 — 1905) - Maksymy 
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nym odruchem jest wrastanie korzeni w głąb elewacji rozsadzając jej nawierzchnię. Tego 
typu procesowi można zapobiec, jeśli tylko zostanie uregulowane dostarczanie niezbęd-
nych do rozwoju roślin minerałów.  

 

 
Ryc. 3. Rysunek przedstawia schemat porównujący nową kreację obiektu do żywej struktury roślinnej. Źródło: il. 
archiwum autora 
Fig. 3. Figure presents the scheme comparing the new image of the factory with a living plant structures. 
Source: Author’s archive. 

Odpowiedzią na konflikt przyrody i techniki stała się niezależna konstrukcja, wykonana 
jedynie z metalowej ramy wieszanej na ścianie, warstwy PCV, która przynitowana do 
ramy, miała służyć za utwardzenie konstrukcji i jej wodoszczelność oraz poliamidowane-
go filcu, odpornego na korzenie. Za jej pomocą jesteśmy w stanie w sposób kontrolowany 
zagospodarować ściany, celowo zasadzonymi roślinami, które bez dużego nakładu pracy 
i dużej ilości wody są w stanie porastać pionowe powierzchnie. Nie bez znaczenia była tu 
też zdolność korzeni do rośnięcia nie tylko w idealnym dla rozwoju środowisku, takim jak 
piasek gleba czy woda, ale również na płaskich zupełnie nieprzystosowanych do tego 
powierzchniach ścian. Tak oto powstała idea wertykalnego ogrodu, która w mojej pracy 
stanowić ma kluczowe elementy kreacji obiektu. To jednak nie tylko efekty wizualne 
i estetyczne- zielona ściana to także doskonały sposób na termoizolację budynku. Sku-
tecznie obniża zużycie energii, zarówno zimą, chroniąc budynek przed utrata ciepła, jak 
i latem zapewniając naturalny system chłodzący. Wertykalny ogród jest również natural-
nym filtrem powietrza. 

Zielona ściana na zewnątrz fabryki ma swoje odbicie w jej historycznym wnętrzu. Skupi-
sko wielu chaotycznie rozmieszczonych kondygnacji nawarstwionych zapewne przez lata 
na potrzeby wykonywanych wewnątrz prac, zachowało się w stanie niemal idealnym. 
Wszystkie poziomy zostały zaaranżowane na poszczególne funkcje w imię pamięci tego 
miejsca, ale również po to, aby pokazać jego plastyczność, ruch. Te na pozór niewidocz-
ne elementy wystroju dały też genialne tło dla prawdziwie artystycznego miejsca w całym 
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budynku. Mowa tu o rozciągającej się przez całą długość głównej sali, znajdującej się na 
parterze i, w której od samego dołu aż po czubek niespełna 13metrowych słupów kon-
strukcyjnych ciągnąc się miały instalacje świetlne na wzór ukrytych we wnętrzu korzeni. 
Wszystko to miało dawać wrażenie harmonii i integracji z zewnętrzną ścianą zieleni. Kon-
tynuacja założonego projekt została podkreślona zmienioną posadzką na szklaną, zupeł-
nie przezroczystą, a odkryta pod nią metrowa głębia stała się przestrzenią chroniącą 
delikatne zakończenia światłowodów, ponad którymi może bezpiecznie stąpać potencjal-
ny uczestnik zabawy.  

 
Ryc. 4. Wizualizacja wnętrza przeznaczonego na przestrzeń klubową lub czasowe wystawy . Korzenie stanowią 
integralną całość z zewnętrzną zieloną kreacją obiektu. Źródło:il.archiwum autora 
Fig. 4. Visualization of the interior, designed to accommodate an entertainment club or a gallery with temporary 
exhibitions. The roots are an entity with the outer greenery of the vertical garden. Source: author’s archive 
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Taką formę dekoracji wykonać można ze szkła typu fusing. Jego powierzchnia przypomi-
na korę drzewa. Wypala się je w piecu, dzięki czemu można uzyskać pomieszanie róż-
nych kolorów i wykonać praktycznie dowolny kształt. Całość ma być dopełniona przepla-
tającymi się światłowodami, w zależności od wysokości i położenia miałyby to być świa-
tłowody jednolicie świecące bokiem, wielowłóknowe i świecące chaotycznie, miejscami- 
dla wzmocnienia efektu- zastosowane zostaną punktowo kryształki świetlne. Zaletą ta-
kiego oświetlenia jest przede wszystkim niski koszt eksploatacji oraz podatność materiału 
na formowanie, co zdecydowanie ułatwi osiągnięcie morficznych kształtów roślinnych. 
Dzięki takim zabiegom wnętrze fabryki przeistoczy się w magiczne, mistyczne miejsce, 
zupełnie tak jakbyśmy mogli przenieść się na chwilę do zupełnie innego wymiaru.  

Oświetlenie ledowe, jest nie tylko wysoce ekonomiczne i wydajne, ale również, dzięki 
wykonaniu w specjalnej silikonowej ochronnej powłoce, jest niepodatne na warunki at-
mosferyczne.Dzięki temu z powodzeniem mogło zostać wykorzystane do oświetlenia 
nocą metalowej konstrukcji, na której wspiera się ogród wertykalny. Wszystko po to, aby 
wraz z nastaniem nocy, cała idea projektu nie znikała, a tylko została podkreślona innym 
materiałem- w tym wypadku delikatnym zielonym oświetleniem ledowym, łatwym w mon-
tażu a jednocześnie na tyle intensywnym, że widocznym przynajmniej z odległości jedne-
go kilometra. Ponieważ obiekt jest nieco schowany w głębi zabudowań poprzemysło-
wych, prowadzić do niego będą światła na posadzce zewnętrznej, które stanowią pozio-
me odbicie oryginalnych podziałów okien na elewacji, zaczynać będą się tuż przy głównej 
ulicy miasta i prowadzić potencjalnych klientów aż pod same drzwi fabryki. 

ZAKOŃCZENIE 

Tym samym Fabryka Materiałów Ogniotrwałych zacznie swoje życie na nowo. Ciągle ta 
sama, ale z nowo tchniętym w nią duchem, przeznaczona dla użytkowników w każdym 
przedziale wiekowym. Wielka sala będzie pełniła zarówno funkcję rozrywkową, jak 
i kulturalną, bowiem dobrze doświetlona za dnia może idealnie spełniać role pomiesz-
czenia na wystawy czasowe. Gdyby jednak kogoś nie interesowały imprezy do rana lub 
chciał zagospodarować jeszcze swój czas po zwiedzaniu wystawy, obiekt będzie ofero-
wał również inne atrakcje, w tym na kolejnych kondygnacjach: bar na szybką przekąskę, 
bilard, kręgle oraz ogromną restaurację z wyjściem na taras widokowy, do której prowa-
dzić będą oddzielne wejścia. 

Wszystko po to, aby pokazać, jak wielką wartość ma inwestowanie w rewitalizację obiek-
tów poprzemysłowych. Wbrew narzuconej przez lata formie, miejsca takie dają się 
wdzięcznie kształtować, a co najważniejsze, wnoszą do projektu coś bezcennego - war-
tość niematerialną, którą stanowi historia tych miejsc.  

 
Ryc. 5. Wizualizacja obiektu z projektowanymi elementami zieleni. Źródło:il.archiwum autora 
Fig. 5. Visualization of the building with the designed elements of greenery. Source: author’s own resources. 
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Ryc. 6. Wizualizacja obiektu z projektowanym oświetleniem nocnym. Źródło:il.archiwum autora 
Fig. 6. Visualization of the building with the designed night lighting system. Source: author’s own resources 

 

Choćbyś naturę wypędzał widłami, ona zawsze powróci.  
Horacy4 

 

REDEVELOPMENT OF THE FORMER FACTORY  
IN RADOM INTO “GREEN FACTORY” ARTS CENTER   

INTRODUCTION 

Radom, a city of many architectural possibilities, a paradise for redevelopment and post-
industrial space adaptation geeks. For artists a place to discover new objects and areas, 
gives them a range of possibilities that they may never run out of. Few, however, is willing 
to accept the challenge. Is it because of the lack of funds or lack of ideas to match the 
enormity of the majestic concrete industrial buildings? 

The question remains unanswered as long as there are extremely worn out and aban-
doned buildings, the number of which seems infinite at the moment. 

Radom’s industry, composed of metal, textile, and ceramic sector was located in the very 
heart of the city. These were the powers driving the economy and life in Radom, provid-
ing employment they defined its specific character and the role in the economy of the 
whole country. 

When the demand for the products vanished, or the source (the deposit) of the material 
has been used up completely, the specific industry was transferred to some other, more 
profitable and productive place. Production sites remained in their original location but no 
longer fulfilling its previous function. Abandoned and neglected rapidly deteriorated be-
coming just a part of history, that once took place here. After some time, these objects 
were absorbed by the city structure. Brutal laws of the concrete jungle did not spare even 
the most meritorious factories. Although they occupied hundreds of square meters, sur-

                                                 
 
4 Quintus Horatius Flaccus (ur. 8 grudnia 65 p.n.e. w Wenuzji, zm. 27 listopada 8 p.n.e.) – rzymski poeta lirycz-
ny 
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rounded with new buildings, they were left unnoticeable to the ordinary world for many 
years. The only legitimate solution to this situation seemed to be the demolition of build-
ings which formed a physical barrier to expanding the urban tissue of the city. But the 
alternative to this phenomenon turned out to be the redevelopment and adaptation of the 
mentioned space. The opportunity of using them instead of building new saved time and 
money. It turned out that large buildings can be a very good accommodation for muse-
ums, entertainment and dining. With a good architectural approach, such a building has a 
chance to come back to life and again concentrate the inhabitants of the city in one place 
as it did before. 

HISTORY BACKGROUND OF THE PLAC 

Among these undiscovered potentials, near one of the main, busy streets of the city, 
a part of the former buildings of the ceramics industry lays forgotten for many years. Their 
story does not begin, however, in this place, but in situated near Radom Suchedniów. 
Production of ceramic products started in 1925 taking advantage of the  local deposits of 
clay. Four years later acid-proof stoneware production began, very hard to obtain during 
that period of time and crucial for the construction of the Central Industrial District. After 
the war, the demand for stoneware highly increased. New factories were built in Suched-
niów, and facilities from Radom were transferred back to Suchedniów as well, where 
stoneware production still remains today. Equally big building complex remains after clos-
ing down fireproof materials factory in Radom. Hardly noticeable from the perspective of 
a pedestrian walking along the main street, not to mention the car drivers or public trans-
port users. The thing that reveals the presence of the "invisible" halls is a peak of one of 
the buildings. Centrally located object has the last floors slightly protruding above the 
roofs of surrounding buildings. This phenomenon can be compared to 

"looking out", or "looking for" of that part over the crowd, trying to see what is currently 
happening in the real world. In fact, this is the exact piece that inspired me to create my 
project. The goal was to rediscover this place, and then present refreshed version to the 
world. 

KEY OBJECTIVES 

The idea behind my project was to deny, that the factory has ever been associated with 
negative values such as pollution. I decided to introduce an element to the structure of 
the postindustrial building that would proof several facts to the world, such as the fact that 
we shouldn’t be afraid of accepting challenges, and that exact opposites may not attract 
each other but still compliment mutually, and lastly that architectural contrast makes them 
even stronger. Facing a landscape of industrial machinery, working class people and 
chimneys generating carbon dioxide into the atmosphere, I decided to introduce elements 
of greenery. My goal was to show that even the most enormous, raw, post-industrial facili-
ties are not able to resist the force of nature, being guided by the principle of Jules Verne 
that "we may brave human laws, but we cannot resist natural ones". 

THE DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURAL IDEA 

The vision of the new creation relied on examples of modern architecture and my own 
thoughts on how to reverse the stereotypical perception of industrial facilities. 

Redeveloped building of the former fireproof materials factory was to be overgrown by 
greenery that would be visible from the remote main street. The interior itself was to be-
come a place reminiscent not only of its history, but also that in this factory life began 
anew, that was to become its roots. 
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The building visually changed into a living tissue was also to symbolize the power of na-
ture, which is defending itself against the destruction by growing root even in a hostile 
environment. This phenomenon was observed and studied for many years by Patrick 
Blank, a famous botanist. Interested in the beauty of greenery-covered walls, wondering 
how to integrate nature with architecture. Being aware of the fact that if let go without any 
control the plants, although beautiful looking, may not serve the building well. 

When these organisms are free to grow into the wall, their presence can easily lead to 
corrosion. The problem occurs when plants are deprived of water for a long period of 
time, their natural instinct is to grow roots deeper  into the elevation, blew bursting the 
surface. This type of process can be prevented only if providing the plants with the nec-
essary minerals for their growth will be regulated properly. 

THE FINAL DESIGN AND THE USE 

The answer to the conflict between nature and technology is an independent structure, 
consisting only of a metal frame that is hanged on the wall, a layer of PVC, which is riv-
eted to that frame, serving as a hardening and waterproof agent for the whole structure, 
and polyamide felt, that is root-resistant. With its help we are able to manage plant vege-
tation in a controlled manner, use only deliberately chosen plants that don’t require much 
effort or large amounts of water, growing on vertical surfaces with ease. The ability of 
roots to grow in an environment very far from ideal, on completely flat, vertical surface 
was crucial. Thus the idea of a vertical garden became the most important feature of an 
object creation in my project. These are not just visual effects, but an aesthetic-green wall 
is also a great thermal insulator of the building. Effectively reduces energy consumption, 
both in winter, protecting the building from heat loss and in summer, providing a natural 
cooling system. Vertical garden is also a natural air filter. 

The green outside wall of the factory is rooted in its historic interior. The aggregate num-
ber of floors layered and distributed chaotically over the years, probably better for the 
type of work that was going inside, were preserved in almost perfect condition. All levels 
have been arranged for various functions in the name of the memory of this place but 
also in order to show its plasticity, movement. These seemingly invisible design elements 
gave a brilliant backdrop for a truly artistic spots throughout the whole building. We are 
talking about the entire length of the main hall, located on the ground floor, which from 
the very bottom to the very top of nearly 13 meter height is filled with massive structural 
columns with light installations along the lines, forming roots hidden in the interior of the 
building. All of this was to give the impression of harmony and integration between the 
interior and the outer wall of greenery. Furthermore the assumed project was to be em-
phasized by a new glass floor instead of the traditional one, completely transparent, to-
make it possible to observe the very depths of the area and protecting the delicate ends 
of the fiber optic cables in the same time. 

FINISHING 

This form of decoration can be made of fused glass. Its surface resembles tree bark. 
It has to be fired in the oven at a range of high temperatures and a mix of different colors 
can be achieved together with virtually any shape. The whole “root-column” has to be 
complemented with interwoven fiber optic cables, depending on the height and location 
of the fiber optic cables certain types would be used, such as side glowing cables, multi-
fiber cables and finally chaotically glowing cables, in some places spot-light crystals 
would be applied to even emphasize the visual effect. The advantage of such lighting are 
above all a low running costs and the susceptibility of the material to forming, thus greatly 
facilitating the attainment of morphic plant shapes. With such treatment the interior of the 
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factory will magically transform, into a mystical place, letting us to travel to a completely 
different dimension for a moment. 

LED lighting is not only highly economical and efficient, but also, through the implementa-
tion of a special silicone protective coating, it is not susceptible to weather conditions. 
Thanks to that LED lighting system could be used to illuminate the metal construction that 
houses the vertical garden during night. All of this is to make sure that the whole idea of 

the project does not vanish with the arrival of night. To make it even more visible during 
night soft green LED lighting should be used, easy to assemble and yet so intense that 
visible from a distance of one kilometer. Since the site is a little bit hidden in the depths 
of the surrounding buildings, a light path was designed, being a horizontal reflection of 
the original shape of the front show-windows  on the pavement, starting right next to the 
main street of the city and leading pedestrians up to the doors of the factory. 

CONCLUSION 

The fireproof materials factory will begin its life anew. Still the same but with the new 
spirit, intended for users of all ages. Great hall will act both as accommodation for enter-
tainment and cultural events. Well lit by daylight can perfectly fulfill the needs of space for 
temporary exhibitions. But if someone is not interested in events that finish in the morn-
ing, or wants to spend some more time after visiting an exhibition, the object will also 
offer other attractions on other floors, including a bar for having a quick snack, billiard and 
bowling place, and a big restaurant with access to the terrace, with a separate entrance. 

All this is supposed to reveal the great value of investing money in redevelopment 
of former industrial sites. Contrary to the form imposed for years, such places can be 
gracefully shaped, and most importantly, contribute to the project something that 
is priceless - intangible asset that is the history that took place in these buildings. 
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STRESZCZENIE 

Obserwując rozwój architektury na przełomie XX i XXI wieku, można dostrzec niezmien-
ną potrzebę kreacji przestrzeni przy pomocy prostej, czystej i zdyscyplinowanej geome-
trycznie bryły z jednoczesnym dążeniem do uzyskania przez nią maksymalnej lekkości, 
ulotności czy wręcz dematerializacji. Współczesne możliwości wykorzystania szkła i do-
stępne rozwiązania techniczne umożliwiają zrewolucjonizowanie tradycyjnego rozumienia 
formy prostopadłościanu w stronę postrzegania go w kategoriach bardziej abstrakcyjnych 
a mniej materialnych. 

Słowa kluczowe: architektura, forma, przestrzeń, materiał. 

ABSTRAKT 

Observing development of architecture at the turn of the twentieth and twenty first 
century, one can see a constant need for the creation of space with the help of a simple, 
clear, geometrically disciplined solid with a simultaneous aim to achieve its maximum 
lightness, volatility, or even dematerialization. Contemporary possibilities to use glass and 
available technical solutions make it possible to revolutionize the traditional 
understanding of the cuboidal form towards its perception in more abstract and less 
material terms. 

                                                 
1 Artykuł opracowano w oparciu o rozprawę doktorską pt Idea przezroczystego prostopadłościanu w architektu-
rze końca XX i początku XXI wieku. Próba syntezy, Politechnika Śląska, Wydział Architektury 2008. Promotor: 
Prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski. Stanowi także kontynuację dwóch pierwszych części pod tytułem 
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Zarys historyczny. Opublikowanych w PiF nr 13 i 14 
/2010. 
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1. WSTĘP 

Nie ulega wątpliwości, że możliwość kształtowania architektury w formie przezroczystych, 
czy też transparentnych prostopadłościennych brył jest w dużej mierze konsekwencją 
dostępnych współcześnie i szeroko stosowanych rozwiązań technicznych i materiało-
wych. 

Przy czym sformułowanie „transparentny” odnosiło się do tej pory z reguły do elewacji 
i obiektów uznawanych za eksponowane, prestiżowe czy też reklamowe. Tak używane 
określenie transparentności architektury znajdowało najczęściej miejsce w analizie archi-
tektury fasadowej. W ostatnich latach coraz częstej spotyka się w architekturze sformu-
łowanie architektura transparentna w odniesieniu do obiektów przezroczystych. Za trans-
parentny2 przyjęto traktować, obiekt architektoniczny w znaczeniu, przejrzysty, przezier-
ny, półprzezroczysty, przeświecający. Natomiast mianem architektury transparentnej 
w odróżnieniu od posiadającej elementy przezroczyste, przyjęto określać tendencję 
kształtowania obiektu architektonicznego, w którym jego przezierność jest eksponowaną 
wartością umożliwiającą wizualną percepcję przestrzeni jego wnętrza3. 

Geometryczna definiowalność prostopadłościennej bryły, ułatwia co prawda wykorzysta-
nie różnorodnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, jednak z technicznego 
punktu widzenia, założenie, że przegrody przezroczyste zaspokoją wszystkie związane 
z nimi oczekiwania jest praktycznie nie do uzyskania na obecnym etapie rozwoju. Powo-
dem tego jest niemożliwa do osiągnięcia, całkowita ich wielofunkcyjność, a także niewy-
starczająca skuteczność kompleksowych systemów oraz wysoki koszt ich stosowania.  

Projektując budynki w formie przezroczystego prostopadłościanu, należy zdawać sobie 
sprawę jak wiele czynników, których istnienia często jesteśmy nieświadomi, ma bezpo-
średni wpływ na proces powstania a następnie eksploatacji tego rodzaju obiektów4. Two-
rzenie ich nie jest działaniem opartym wyłącznie o potrzeby funkcjonalne, estetyczne czy 
też ideowe. Musi być poparte szeroką wiedzą techniczną i świadomością istnienia licz-
nych zjawisk i zależności fizycznych determinujących niejednokrotnie dobór materiałów 
i urządzeń, mających istotny wpływ na wygląd zewnętrzny i kształt bryły. Pociąga za sobą 
szereg uwarunkowań, problemów i zależności niewystępujących dotychczas, lub też nie-
dostrzeganych wcześniej w potocznie rozumianym budownictwie tradycyjnym. Można 
próbować sklasyfikować pewnego rodzaju grupy problemowe występujące w trakcie pro-
cesu projektowego i realizacji tego typu obiektów, które także mają wpływ na projektowa-
ną formę budynku. W przypadku tak specyficznego rodzaju architektury, żaden jej szcze-
gół nie może być pozostawiony przypadkowi a świadomie uwzględnienie wszystkich za-

                                                 
2Transparent napis na tablicy, wstędze noszony w pochodach, na wiecach itp.; podświetlony rysunek, obraz, 
napis, wykonany na materiale przejrzystym.   Etym. - fr. 'przezroczysty; przejrzysty; ryga, podkładka do pisania; 
materiał ażurowy' ze śrdw.łac. transparens 'przejrzysty' od transparēre 'przeświecać'; zob. trans-; łac. Parere. 
Wg. Kopaliński Wł. „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych”. Wyd. Wiedza Powszechna. Warsza-
wa 1989r. 
3„Transparentny obiekt posiada semirealną granicę i tworzy w określonych warunkach układ bryłowy nieciągły, 
który postrzegany jest jako bryła na zasadzie sugerowania kształtu, funkcjonowania obiektu i preferencji mor-
ficznych obserwatora. W większości przypadków transparentnych obiektów architektonicznych jesteśmy w 
stanie obserwować wnętrze obiektu lub jego tło, a granice stanowią jedynie obramowanie postrzeganej prze-
strzeni. Kształt przestrzeni transparentnej jest wyznaczony przez granice nieciągłe lub funkcjonalno użytkowe”. 
Patrz: Niezabitowski A.: O budowie przestrzennej dzieła architektury. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej” nr 
628. Gliwice 1979r. za pośród. Bujniewicz Z.: Kształtowanie transparentnych obiektów architektonicznych przy 
zastosowaniu współczesnych technologii szkła. Na podstawie wybranych projektów światowych i własnych. 
Praca doktorska.Politechnika Śląska 1999r. 
4O roli szklanych fasad z uwzględnieniem i omówieniem takich zagadnień jak m.in. doświetlenie, prestiż, orien-
tacji przestrzennej i indykacji wejścia, traktuje m.in. podsumowanie badań dr Zbyszko Bujniewicza w jego pracy 
doktorskiej pt Kształtowanie transparentnych obiektów architektonicznych przy zastosowaniu współczesnych 
technologii szkła, na podstawie wybranych projektów światowych i własnych. Politechnika Ślaska. Str.110. 
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leżności i czynników odgrywa istotną rolę w późniejszym funkcjonowaniu i odbiorze wizu-
alnym budynku. 

W związku z tym poniżej przeanalizowane zostały możliwości materiałowe i techniczne, 
a także zależności związane z fizyką budowli w celu znalezienia odpowiedzi, czy istot-
niejszym w kształtowaniu tego rodzaju obiektów jest idea i wizja projektanta, czy też go-
towe rozwiązania techniczne, z jakimi mamy do czynienia, marginalizują definiowanie 
różnorodnych rozwiązań przestrzennych.  

Najczęściej wykorzystywanym materiałem w procesie tworzenia transparentnych prze-
gród, jest szkło, które przeszło długą drogę od czasów jego wynalezienia. 

2. ZARYS HISTORII PRODUKCJI I ZASTOSOWANIA SZKŁA 

Z czysto technicznego punktu widzenia, użycie szkła w budownictwie na przestrzeni wie-
ków, było zawsze, w powszechnym rozumieniu, postrzegane, w kategoriach architektury 
współczesnej, stając się parafrazą kanonu architektury nowoczesnej5. Wynaleziono je we 
wschodnich rejonach basenu Morza Śródziemnego ok. 4000 lat temu. Ponad dwa tysiące 
lat, to okres, jaki minął do momentu produkcji cienkich, przejrzystych, wystarczająco wy-
trzymałych tafli, które pełniły funkcję, współcześnie nam znanych okien. Wraz z ich roz-
wojem, nowy konceptualny język architektury stawał się możliwy. Jednym z ważniejszych 
wydarzeń w historii szkła, było opracowanie technik, pozwalających uzyskać szkło dmu-
chane, pierwsze, które wykorzystano dla celów architektonicznych. Powstało ono naj-
prawdopodobniej w pierwszym stuleciu p.n.e. na terenach Syrii / Palestyny. Wkrótce po-
tem, szkło przywędrowało do starożytnego Rzymu. Dopiero jednak gotyk, może być 
w pełni świadomie, uznany za pierwszy wiek szkła w architekturze. Zmiana architekto-
nicznej morfologii z romańskiej, opierającej się na potężnych ścianach, „poprzebijanych” 
gdzie niegdzie otworami, w gotycką, zmieniającą kierunek i nadającą nową jakość archi-
tekturze, była dramatyczna a zarazem fundamentalna dla losów tzw. architektury „trans-
parentnej”. Pomimo stosowania w gotyckich budynkach, konstrukcji szkieletowej ze 
szklanym wypełnieniem, funkcja tych przegród miała ciągle charakter jedynie doświetla-
jący i nie było zamierzeniem wykorzystywanie ścian do kształtowania w sposób ażurowy 
i przezierny bryły budowli. Z kolei siedemnastowieczna metoda wytopu szkła, pozwala na 
wykonanie tafli szkła, najwyżej o wymiarach 0,75x0,5m, co uwidacznia się gęstymi po-
działami okien, w budynkach realizowanych w tym okresie. W 1830r. została wynaleziona 
metoda cylindrycznego wytopu szkła, która oprócz bardziej równoległych powierzchni, 
dawała możliwość wykonania tafli o wielkości 1,0x1,3m. Ten typ szkła został wykorzysta-
ny m.in. w zrealizowanym w 1864r. budynku Oiler Chambers w Liverpool’u6. Pierwszym 
celowym zabiegiem zastosowania transparentności jako dominującej cechy architekto-
nicznego wyrazu bryły, był pawilon wystawowy Cristal Palace7 zrealizowany w 1851r. 

                                                 
5Szczegółowa historia stosowania szkła na przestrzeni wieków oraz rozwój metod jego wytwarzania, począwszy 
od czasów starożytnych, omówiona jest m.in. w „Glass in architecture”, aut. Michaela Wiggintona. Wyd. Pha-
idon 1996r. oraz innych, licznych publikacjach dotyczących zagadnień związanych szeroko rozumianym poję-
ciem technologii produkcji szkła. Na potrzeby pracy przedstawiono krótki szkic historyczny prezentujący zaled-
wie zarys tego zagadnienia, wskazujący jednak na złożoność problematyki również w szeroko rozumianym 
kontekście historycznym.  
6Bujniewicz Zb.: Kształtowanie transparentnych obiektów architektonicznych przy zastosowaniu współczesnych 
technologii szkła. Na podstawie wybranych projektów światowych i własnych. Praca doktorska. Politechnika 
Śląska 1999r. 
7Rok 1851 uważa się za punkt zwrotny w dziejach architektury potocznie nazywanej „nowoczesną”. W Londynie 
odbyła się pierwsza wystawa światowa, którą „pomieścił”, wybudowany przez Josepha Paxtona, Crystal Palace. 
Uważa się go za pierwszy, wielki, reprezentacyjny budynek, w którym nie zawarto żadnego nawiązania do 
minionych stylów. Budynek zapoczątkował epokę konstrukcji ze szkła i żelaza. Jego projekt uznano za arcy-
dzieło standaryzacji. Całość wyprodukowana i postawiono w 6 miesięcy. Forma reprezentowała całkowicie 
nową koncepcję -otwarcia na zewnątrz, zasugerowanego już w Grand Trianon Hordouin-Mansarta. Został 
spontanicznie uznany za przykład nowego rodzaju architektury, będącej powszechnej wiary w postęp naukowy 
i techniczny. Wielka, przeszklona przestrzeń budziła uczucia i doznania niemal religijne. Była największą 
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Obiekt ten przyczynił się do lawinowego rozwoju architektury transparentnej, czemu 
sprzyjał równolegle rozwój produkcji żelaza, żelaza kowalnego i stali, która stała się no-
śnym elementem dla przeszkleń, i praktycznie do dziś jest w ten sposób stosowana.  
Do czasów rewolucji technologicznej przełomu wieku XIX i XX przemysłowej zastosowa-
nie szkła w budownictwie miało zasadniczo charakter oświetleniowy, dopiero intensywny 
rozwój technologii jego produkcji spowodował, możliwość wykorzystania go do budowy 
obiektów transparentnych.  
Proces wytwarzania szkła typu float wynaleziony przez Sir Alaistaira Pilkingtona w 1952r. 
stał się światowym standardem otrzymywania wysokiej jakości tego materiału i zrewolu-
cjonizował produkcję szkła na skalę przemysłową8. To przyśpieszyło szybki rozwój 
współczesnych metod jego produkcji i powstanie wielu jego nowych odmian. Obecnie 
każdy z rodzajów produkowanego szkła ma odmienne cechy i różnorodne parametry. 

3. SZKLANA PRZEGRODA 

Wizualnie staje się obecnie coraz bardziej przeźroczysta, zwiększając tym samym wra-
żenie otwarcia i wzajemnego przenikania się przestrzeni. Budynki szklane, gdy spoglą-
damy na nie z zewnątrz, w przeważającej części, odbijają obrazy. Ustawienie się pod 
odpowiednim kątem względem padania promieni słonecznych, bądź wewnętrzne oświe-
tlenie, niweluje efekt odbicia a uzyskana wtedy klarowna przeźroczystość sprawia wraże-
nie totalnej łączności obu przestrzeni. Tym bardziej, że następuje proces eliminacji wi-
docznych konstrukcji szklanych tafli na rzecz ledwo zauważalnych połączeń. W niektó-
rych przypadkach tak ukształtowane szklane obiekty optycznie znikają sprawiając wraże-
nie jakby rzeczywiście rozpływały się w przestrzeni.  

Wiele nowych zastosowań stało się możliwe dzięki ciągłemu rozwojowi technologii jego 
wytwarzania. Nowe wyzwania i oczekiwania stawiane architekturze współczesnej spotę-
gowały intensyfikację badań mających na celu poprawę parametrów technicznych i este-
tycznych szkła. Ich mnogość i zróżnicowanie pozwala zaspokajać oczekiwania projektan-
tów w zakresie różnych funkcji i formy projektowanych obiektów a estetyka i technika 
produkcji szkła sprawia, że jest to idealny i wysoce wydajny materiał, dający swobodę 
architektonicznej ekspresji.  

Zapewnienie kontaktu wizualnego z wnętrza pomieszczenia z otoczeniem, przez prze-
grodę transparentną, które nie jest wymogiem normatywnym9, jest często realizowane ze 
względów psychologicznych a także emocjonalno – estetycznych. Zależy to oczywiście 
od specyfiki budynku no i wizji autora. W przypadku niektórych obiektów lub pomieszczeń 
celowe jest uniemożliwianie penetracji wzrokowej ich wnętrza, ze względu na ich specyfi-
kę lub potrzebę zachowania prywatności. Strategia projektowa polegająca na otwarciu 
przestrzeni wewnętrznej na zewnątrz koliduje często z pragnieniem zachowania prywat-
ności i izolacji wizualnej ze strony przeciwnej. Izolacja wizualna wnętrz zależy przede 
wszystkim od relacji pomiędzy parametrami oświetlenia przestrzeni wewnętrznej i ze-
wnętrznej oraz od rodzaju zastosowanego materiału. W rzeczywistości istnieje bardzo 
wiele specyficznych uwarunkowań związanych z potrzebą i rodzajem kontaktu wizualne-

                                                                                                                                      
i najnowocześniejszą konstrukcją ówczesnego świata. Urzekała nie tylko rozmiarem, ale przede wszystkim 
użytym materiałem. 
Na podstawie: Frampton K.: Modern Architecture – a critical history, 1980r. i Sharp D.: Twentieth century archi-
tecture. A visual history, 1991r. Norberg-Schulz Chr.: Znaczenie w architekturze Zachodu. Seria biblioteka 
architekta. Wydawnictwo murator. Warszawa 1999r. Str. 178. 
8Na podstawie:  
Coto.J.: „El vidrio en la construccion”, w  „Situaction actually orientacion de la I+D” . Materiales de construccion 
41/191. 
Kuryłowicz S. Pudło ze szkła. „Architektura - Murator”, nr 03/2003r.  
Wigginton M.: Glass in architecture. Wyd. Phaidon 1996r.  
9Minister SWIA RP.: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie.  
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go przez szklane powłoki elewacji10. Tworzy się przegrody całkowicie transparentne, 
częściowo przepuszczające a częściowo zatrzymujące światło, energooszczędne, kolo-
rowe, odbijające11. Współczesne szklane fasady charakteryzują się różnorodną prze-
puszczalnością światła ze względu na rodzaj zastosowanego materiału a także charakter 
jego powierzchni. Na tej podstawie wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje przegród12: 

- Przegrody przezroczyste, wykonane z reguły z pojedynczych, podwójnych lub potrój-
nych tafli szklanych a także z tworzyw sztucznych. Na ogół charakteryzują się wysoką 
przeziernością a co za tym idzie dobrą widocznością przestrzeni znajdującej po obu jej 
stronach. Przegrody tego rodzaju mogą być bezbarwne lub też lekko zabarwione dzięki 
domieszkom w masie materiału albo poprzez naniesienie na powierzchnie koloryzowanej 
warstwy, pozwalającej jednakże na zachowanie efektu przezroczystości.  

- Przegrody półprzezroczyste (przeświecające), występują w znacznie szerszym asorty-
mencie niż przegrody przezroczyste. Charakteryzują się bardzo dobrym, aczkolwiek róż-
norodnym stopniem przepuszczania światła, najczęściej natomiast uniemożliwiają wyraź-
ne postrzeganie przestrzeni znajdującej się po przeciwnej stronie. Związane jest to ze 
specyfiką struktury lub charakterem powierzchni przegrody. Podobnie jak w przypadku 
przegród przezroczystych te również wykonywane są zarówno ze szkła jak i materiałów 
sztucznych. 

Oba rodzaje przegród, uznawanych potocznie za transparentne, stanowią dość specy-
ficzne rozwiązanie techniczne, które szczególnie w początkowym okresie miało liczne 
ograniczenia w zastosowaniu głównie ze względu na problemy technologiczne. Ostatnie 
dziesięciolecia przyniosły szereg rozwiązań techniczno-materiałowych eliminujące niektó-
re z tych ograniczeń, Przyczyny niepowodzeń związanych z zastosowaniem przegród 
przeszklonych wynikały nie tylko z braku skutecznych rozwiązań, lecz także w wielu wy-
padkach z ich niedostosowania do niektórych funkcji i rozwiązań techniczno–
instalacyjnych. Doświadczenia i obserwacje wskazują, że najczęściej spotykane proble-
my przy przegrodach przeszklonych dotyczą: kondensacji pary wodnej, utrzymania 
szklanych tafli w czystości, zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej także 
prozaicznym zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu13. Wybór właściwego rozwiąza-
nia pozwala na eliminację lub poważne ograniczenie tych problemów. 

4 RODZAJE SZKŁA 

Jednym z ważniejszych parametrów współczesnej szklanej przegrody jest jej zdolność do 
pozyskiwania ciepła z promieniowania słonecznego, ograniczenie ilości przenikającego 
przez nie promieniowania cieplnego oraz izolacyjność termiczna, ograniczająca wielkość 
strat cieplnych. Z tego względu dokonany podział na rodzaje szkła obejmuje także kilka 
podstawowych zagadnień związanych z jego właściwościami dotyczącymi przepływu 
energii cieplnej14. 

4.1.Pozyskiwanie ciepła 

                                                 
10Trybuś J.: Moda na powidoki. „Architektura & Biznes”, nr 07-08/2006r. Str. 66-69. 
11Czuba P. Niewidoczne ściany. „Architektura - Murator”, nr 10(13) 1995r. Str. 64-65. 
Leśnikowski W.: Fenomen przeźroczystości w architekturze. „Architektura i Biznes”, nr 12/ 1995r. 
12Na podstawie: Celadyn W: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. Str. 150. 
i Wigginton M.: Glass in architecture. Wyd. Phaidon 1996r. 
13Tarczoń T.: Fasady. Rozwój i nowoczesność. „Świat szkła” nr 018(104)/2007r. Str.30-37. 
14Podziału dokonano na podstawie: Celadyn W: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, 
Kraków 2004r. Str. 150, oraz Szkło budowlane. Produkty, zastosowanie, montaż. Dane techniczne. Saint-
Gobain. Polfloat, Alsdorf 1996r. Głównie w oparciu o tą pozycje dokonałem pewnego rodzaju skrótu kompensu-
jąc niezbędną ilość informacji i wiedzy wykorzystując ją na potrzeby mojej pracy doktorskiej. 
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W przypadku potrzeby zwiększania zysków cieplnych, których wielkość zależy od ilości 
promieniowania słonecznego przepuszczanego przez element szklany do wnętrza bu-
dynku, stosuje się szkło bezbarwne, przezroczyste małej grubości, pozwalające uzyskać 
najlepsze efekty pod tym względem 

4.2. Ograniczanie promieniowania słonecznego 

Potrzeba redukcji wielkości zysków termicznych, związana jest ze zmniejszaniem prze-
puszczalności promieniowania słonecznego przez element szklany. W tym celu stosuje 
się materiały, które można podzielić na dwie podstawowe grupy różniące się stabilnością 
parametrów w tym zakresie15. 

Materiały o stałej przepuszczalno ści promieniowania słonecznego.  

Szkło barwione w masie, mające ciemną barwę, na ogół brązową, szarą, zieloną lub nie-
bieską, dzięki czemu ogranicza przepuszczalność promieniowania słonecznego16. 

 
  

Ryc. 1.Schemat systemów szkła redukującego zyski ciepła o niezmiennej przepuszczalności. Źródło: Celadyn 
Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. Str. 27.  
Fig. 1. A diagram of glass systems with unchanged sun light permeability reducing heat gains. Source: Celadyn 
Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. Page 27. 

   
 

 

Ryc. 2. Standardowe wzory i kolory nadruków i emali wykonywanych na powierzchni tafli szklanych wg. Glaspol 

                                                 
15Ibidem. 
16Lessing J.: Ochrona przed słońcem i właściwości niskoemisyjne w atrakcyjnym kolorze. „Świat szkła” nr 
10(101)/2006r. Str. 58.Polijaniuk A.: Systemowe rozwiązania ochrony przeciwsłonecznej. „Świat szkła” nr 
11(102)/2006r. Str. 24-25. 
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Saint-Gobain.Źródło: Materiały informacyjne Glaspol Saint-Gobain. 
Fig. 2. Standard patterns and print colours and gloss paint made on the surface of glass panels according 
to Glaspol Saint-Gobain. Source: Materiały informacyjne Glaspol Saint-Gobain. 

Nadruki i emalie  wykonywane na powierzchni tafli szklanych, pokrywające całą jej po-
wierzchnie lub jej fragmenty metodą sitodruku. Charakter i rodzaj zagęszczenia nadruku 
determinuje stopień przepuszczania promieniowania a jednocześnie pozwala na uzyski-
wanie różnorodnych efektów plastycznych. Technologia produkcji szkła z sitodrukiem 
polega na nałożenia na powierzchnię szkła cienkiej warstwy farby ceramicznej przez sito 
o odpowiedniej gęstości. Po nałożeniu emalii, szkło jest suszone specjalnym tunelu 
i następnie hartowane. W procesie hartowania farba ceramiczna trwale łączy się ze struk-
turą szkła zapewniając w ten sposób odpowiednią trwałość i odporność na uszkodzenia. 
Istnieje możliwość nałożenia na jedną szybę kilku kolorów w dowolnym wzorze17.  

Powłoki specjalne  wykonywane w formie metalicznych warstw refleksyjnych, w formie 
powłoki z tlenków metali18, odbijających w znacznym stopniu promieniowanie słoneczne. 
Mogą mieć one różne zabarwienie: złoty, zielony, szary, niebieski. Umieszczane są one 
od strony zewnętrznej i występują najczęściej w połączeniu ze szkłem barwnym, wzmac-
niając jego właściwości. 

Folie specjalne  wykonywane najczęściej z foli poliwinylowo – butyralowych. Przykleja się 
je na jednej z powierzchni szkła a ich działanie polega na pochłanianiu bądź odbijaniu 
energii promieniowania słonecznego. Na foliach, umieszczanych miedzy taflami szkła 
klejonego, zapewniających ich połączenie w jeden element, wykonywać można różno-
rodne wzory graficzne, zwiększające walory plastyczne szkła. Możliwe jest na przykład, 
wykonanie na nich kolorowych nadruków czy też obrazów fotograficznych19. 

Do grupy foli specjalnych należą też selektywne folie absorpcyjne, stosowane również 
w szkle klejonym. Ich zaletą jest fakt, że pochłaniając promieniowanie podczerwone nie 
mają wpływu na przepuszczalność promieni świetlnych, czyli ograniczając promieniowa-
nie cieplne nie ograniczają promieniowania widzialnego w przeciwieństwie do wcześniej 
wymienionych materiałów, które tych właściwości nie posiadają. Przenikania światła 
dziennego do wnętrz obiektów, nie redukują też selektywne folie refleksyjne, występujące 
jako samodzielne, napięte przepony dzielące w połowie komory termoizolacyjne zesta-
wów szklanych. Stosuje się także folie przeświecające, naklejane na taflach szklanych 
lub umieszczane między nimi w szkle klejonym. Są one jedną z metod rozpraszania 
i odbijania światła a przez to redukcji zysków cieplnych kosztem utraty przeźroczystości. 

 

 
Ryc. 3. Schemat systemów szkła redukującego zyski ciepła o niezmiennej przepuszczalności promieniowania 
słonecznego.. Źródło: Celadyn Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 
2004r. Str.27. 

                                                 
17Glaspol, Saint-Gobain. Przewodnik po szkle. Saint-Gobain Bruksela 2006r. 
18Pilkington: The international magazine for glass and design. Pilkington plc 2000-2006r. 
19Pollak Z.: Szkło klejone – technologia, właściwości, zastosowanie. „Świat szkła” nr 03(95)/2006r. Str. 50-53. 
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Fig. 3. A diagram of glass systems with unchanged sun light permeability reducing heat gains.. Source: Celadyn 
Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. Page.27. 

Struktury rozpraszaj ąco – odbijaj ące, wśród których najpopularniejsze są płytki 
i kształtki (pustaki) szklane o właściwościach przeświecających. Ich struktura o niejedno-
rodnej budowie rozprasza i częściowo odbija promieniowanie słoneczne, dzięki czemu 
ogranicza zyski ciepła. Bardziej złożonymi systemami są szyby zespolone wypełnione 
włóknem szklanym lub gąbką akrylową. Ich struktura jest zróżnicowana w zależności od 
odmiany, a najbardziej reprezentatywnym jest system z tzw. płytą kapilarną.  

Faktury rozpraszaj ąco-odbijaj ące uzyskuje się poprzez zmatowienie powierzchni szkła. 
Staje się ona nierówna i następują wielokrotne załamania promieni słonecznych. Uzyski-
wany efekt jest mniej więcej taki ja przy zastosowaniu struktur rozpraszająco - odbijają-
cych o podobnych właściwościach. 

 

 
 
 

 

 
 

 

Ryc. 4. Schemat systemów szkła redukującego zyski ciepła o niezmiennej przepuszczalności promieniowania 
słonecznego. Źródło: Celadyn Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 
2004r. Str.27. 
Fig. 4. A diagram of glass systems with unchanged sun light permeability reducing heat gains. Source: Celadyn 
Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. Page 27. 

 

Ogniwa fotowoltaiczne  to specjalny rodzaj systemów będących barierą dla promienio-
wania słonecznego. Jest to warstwa półprzewodnika z mono i polikrystalicznego silikonu 
o grubości 0,3mm, osadzona w żywicy syntetycznej. Generuje ona prąd elektryczny w 
wyniku przetwarzania energii słonecznej Elementy ogniw mają geometryczne kształty 
a stopień zagęszczenia elementów na tafli szklanej determinuje przepuszczalność pro-
mieniowania słonecznego i zyski termiczne20. 

Materiały o zmiennej przepuszczalno ści promieniowania słonecznego. 

Szkło fotochromowe, ogranicza przepuszczalność promieniowania słonecznego przez 
samoczynną zmianę zabarwienia na skutek oddziaływania tego promieniowania, 
a w szczególności jego składnika ultrafioletowego i częściowo podczerwonego. 

                                                 
20Celadyn Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. Str.124-128. 
Lisik B. M.: Struktury fotowoltaiczne. Praca doktorska W.A. Politechnika Śląska 1997r. 
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Szkło termochromowe , w wyniku podniesienia się jego temperatury na skutek absorpcji 
promieniowania słonecznego, samoczynnie zmienia się z bezbarwnego przeźroczystego 
na białe nieprzeźroczyste.  

Żaluzje ciekłokrystaliczne  to system pozwalający na sterowaną prądem zmianę stopnia 
przeźroczystości przegrody szklanej. Na płycie szkła znajduje się żaluzja ciekłokrystalicz-
na o złożonej strukturze wielowarstwowej, która podczas przepływu prądu jest strukturą 
jednorodną optycznie, przeźroczystą, nierozpraszającą przepuszczanego promieniowa-
nia. Po wyłączeniu dopływu prądu struktura staje się przeświecającą, niejednorodną 
optycznie, rozpraszającą promieniowanie. Wprowadzenie barwników wpływa dodatkowo 
na zwiększenie efektu estetycznego przegrody. 

Szkło elektrochromowe  pod wpływem przyłożonego niskiego napięcia elektrycznego, 
zabarwia się na kolor niebieski a tym samym zmienia się jego przepuszczalność promie-
niowania słonecznego. 

Szkło gazochromowe , funkcjonuje podobnie jak szkło elektrochromowe, ale zmiana 
barwy jest sterowana i następuje po wpuszczeniu do komory gazu zawierającego wodór, 
ponowne jego odbarwienie jest wynikiem wpuszczenia do niej powietrza21. 

4.3. Izolacyjno ść termiczna 

Parametr ten jest jednym z najważniejszych elementów doboru systemu szklenia pod 
względem kryterium redukcji strat ciepła. Zależy on od liczby tafli szklanych w układzie 
szyb zespolonych, wytworzonych przez nie komór termoizolacyjnych, substancji wypeł-
niających te komory a także obecności i rodzaju powłok termoizolacyjnych na powierzch-
ni szyb. O termoizolacyjności systemów decyduje przewodność substancji wypełniającej 
komory, intensywność konwekcji wypełnienia gazowego oraz wielkość promieniowania 
długofalowego, będącego nośnikiem energii cieplnej22. Najlepsze pod tym względem są 
wypełnienia gazami szlachetnymi o znacznym ciężarze właściwym takie jak ksenon, kryp-
ton, argon. Najmniej korzystne jest wypełnienie powietrzem23. 

4.4. Izolacja akustyczna 

Ze względu na swoją strukturę i cechy fizyczne, szkło jest z reguły materiałem nieko-
rzystnym pod względem akustycznym. Jego płaskie i gładkie powierzchnie odbijają fale 
dźwiękowe, skierowując je często w nieodpowiednich kierunkach, co dodatkowo zwięk-
sza niepożądane efekty akustyczne. Energia akustyczna potrafi dodatkowo wprawiać 
cienkie i sztywne tafle szkła w drgania, generując po drugiej stronie fale dźwiękowe po-
garszające komfort. Rozwiązaniem optymalnym pod względem akustycznym jest zróżni-
cowanie grubości oraz zastosowanie szyb klejonych. Efekt ten można uzyskać poprzez 
połączenie kilku tafli szklanych elastyczną folią absorbującą energię akustyczną bądź 

                                                 
21Na podstawie: Celadyn Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. 
Str.129; Wehle-Strzelecka S.: Szkło w architekturze słonecznej. Współczesne rozwiązania. „Świat szkła” nr 
09(100)/2006r. Str. 32-37; Behling S.: Glass, Structure and Technology in Architecture. „Prestel”. Monachium, 
1999r. 
22Gazy bezwładne, szlachetne charakteryzują się mniejszą przewodnością cieplną. Ponieważ także cięższe od 
powietrza, zjawisko konwekcji wewnątrz szyby zespolonej jest ograniczone. Campagno A. : Inteligent Glass 
Facades. Boston, Berlin 1995r . Str.57. 
23Na podstawie: Celadyn Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. 
Str. 132; Stefańska E. Szkło ochronne budowlane. „Architektura - Murator ”, nr 2(17)/1996r. Str.74; Schmidt K.: 
Ochrona przed słońcem. „Świat szkła” nr 08(104)/2007r. Str.38-40. 
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stosując szyby zespolone wypełnione materiałami tłumiącymi dźwięki takie jak szkła 
z żelem i gąbką akrylową24. 

4.5. Wytrzymało ść mechaniczna 

Niska wytrzymałość mechaniczna szkła, a w szczególności jego kruchość były od zawsze 
uznawane za wadę tego materiału. Szkło uznawane było za materiał nienadający się do 
celów konstrukcyjnych. Okazuje się jednak, że wbrew panującym opiniom, szkło jest 
materiałem o bardzo dobrych, chociaż trudnych do jednoznacznego określenia parame-
trach wytrzymałościowych. Od pewnego czasu coraz odważniej używa się go do wyko-
nywania elementów nośnych: ścian, belek, żeber, słupów i sklepień. Konsekwentnie, 
coraz precyzyjniej formułowane są zasady techniczne jego zastosowania konstrukcyjne-
go oraz metody obliczeń wytrzymałościowych25. 

4.6. Bezpiecze ństwo 

Spośród możliwych oddziaływań mechanicznych na powierzchnie szklane, największe 
zagrożenie stanowi obciążenie wiatrem i uderzenia twardymi przedmiotami. Najlepiej 
tego rodzaju obciążenia wytrzymują i zapewniają ochronę i tak zwane bezpieczeństwo 
bierne26, szkła o podwyższonej odporności na rozbicie, do których należy szkło bezpiecz-
ne hartowane i klejone a także szkło zbrojone i kształtki (pustaki) szklane27. 

Szkło hartowane  jest uzyskane przez nagrzanie tafli do ok. 650st.C. i nagłe ochłodzenie. 
Wynikiem tego jest powstanie naprężeń na powierzchni szkła, co zwiększa odporność na 
zginanie i szok termiczny. Gdy przekroczone zostaną naprężenia graniczne, szkło pęka 
i rozpada się na drobne części28. Najnowsze zastosowane technologie pozwalają na har-
towanie wszystkich typów szkła w tym także z powłokami niskoemisyjnymi. Szkło harto-
wane jest około pięć razy wytrzymalsze w porównaniu do szkło surowego, jest odporne 
na temperatury do 200 st.C, odporność na zginanie do 120 MPa, po stłuczeniu pęka 
w sposób bezpieczny29. 

Szkło laminowane  otrzymuje się przez klejenie kilku warstw szyb przy pomocy warstw 
foli zespalanej pod ciśnieniem i temperaturą. W przypadku zniszczenia, zatopiona foli 
utrzymuje kawałki szkła i przekazuje obciążenia na niezniszczone warstwy szyby, zapo-
biegając rozpadnięciu szyby. Technologia pozwala na łączenie ze sobą folii PVB 
o różnych kolorach dając możliwość uzyskania dowolnego koloru, zachowując przy tym 
odpowiednią budowę szkła i co za tym idzie jego właściwości30. 

                                                 
24Na podstawie:  
Celadyn Wacław: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Kraków 2004r. Str.143;  
Iżewska A.: Właściwości akustyczne ścian zewnętrznych i okien. „Świat szkła” nr 02(105)/2007r. Str.36-39; 
25Stefańska E. Szkło ochronne budowlane. „Architektura - Murator ”, nr 2(17)/1996r. Str.74. 
Lessing J. Szkło budowlane. „Architektura - Murator“ nr 2(17)/1996r. Str. 68-73. 
26Tzw. bezpieczeństwo bierne dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika od wpływu fragmentów 
uszkodzonej szyby. Tzw. bezpieczeństwo czynne dotyczy zapewnienia ochrony człowieka lub wartości mate-
rialnych od czynników zewnętrznych. 
27Dąbrowski W., Dusza A., Krupa Z., Siekierska T., Tarczoń T.: Szyby Ochronne Budowlane, ogólne wymagania 
techniczne, Zalecenia stosowania. Wyd.: Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytut Szkła i Ceramiki 
w Krakowie, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Warszawa kwiecień 1997r.  
28Gibbon H. Wells. M. Reflections on struktura glas”, w „Architects Journal” nr 22/1996. Str.43. 
29Czuba P. Systemy przegród szklanych ze szkła hartowanego. „Architektur - Murator” nr 11(14)/1995 Str. 72-
73. 
Plaze G.: Szkło hartowane samo nie pęknie? „Świat szkła” nr 02(105)/2007r. Str.58. 
Szkło budowlane. Produkty, zastosowanie, montaż. Dane techniczne. Saint-Gobain. Polfloat, Alsdorf 1996r. 
30Pollak Z.: Szkło klejone – technologia, właściwości, zastosowanie. „Świat szkła” nr 03(95)/2006r. Str. 50-53. 
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Istnieje możliwość laminowania szkła hartowanego, szkła wzmacnianego termicznie (pół 
hartowanego), szkieł ornamentowych oraz kombinacji w/w rodzajów szkieł. 

Szkło zbrojone  uzyskuje się procesie zatapiania w tafli szklanej, siatki stalowej utrzymu-
jącej taflę szkła po ewentualnym rozbiciu. 

Wynika z tego, że przy dużych siłach parcia i ssania wiatru, jakie występuje przy budyn-
kach wysokich, występujących w miejscach najbardziej wyeksponowanych, należy sto-
sować przede wszystkim szkło hartowane31. W systemach szklenia komorowego, gdy 
zachodzi możliwość uszkodzenia lub wysokich obciążeń, stosuje się najczęściej od ze-
wnątrz szkło hartowane o od wewnątrz szkło klejone zabezpieczające otoczenie przed 
ewentualnymi odłamkami z rozbitej szyby. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdują-
cych się w pobliżu jest istotnym problemem wynikającym ze stosowania szkła w budow-
nictwie.  

Ochrona przeciwpo żarowa 

Typem szkła bezpiecznego jest także szkło ognioodporne, stanowiące barierę mecha-
niczną dla pożaru i pewną wartość izolacyjności dla promieniowania cieplnego przez 
okres ok. 30-60min. oraz szkło ogniochronne stanowiące barierę dla promieniowania 
cieplnego pożaru. Szkło to może mieć odporność ogniową 30, 60 lub 90 min. i wykonane 
jest z kilku warstw szyby wypełnionych m.in. warstwą spieniającą pęczniejącą pod wpły-
wem temperatury. Szkło to jest niszczone w trakcie pożaru i nie nadaje się do ponowne-
go użycia32. 

IN SEARCH OF THE IDEA OF CONTINUITY OF THE CUBOIDAL  
FORM. TECHNICAL AND MATERIAL CONDITIONS. PART THREE .   

There is no doubt that the possibility to shape architecture in the form of translucent or 
transparent cuboids is largely a consequence of the technological solutions and materials 
that are currently available and widely used. 

A possibility to define a cuboid geometrically, makes it easier to use a variety of 
construction solutions and materials, however, from a technical point of view, the 
assumption that transparent partitions will meet all the expectations associated with them 
is virtually impossible to obtain at the present stage of development. It is due to their 
complete versatility that is impossible to achieve, as well as insufficient effectiveness of 
complex systems and high costs of their application. 

Creating this kind of objects is not an activity based solely on functional, aesthetic or 
ideological needs. It must be supported by extensive technical knowledge and awareness 
of the existence of numerous phenomena and physical dependence that often determine 
the choice of materials and equipment, have a significant impact on the appearance and 

                                                 
31Lessing J. Szkło budowlane. „Architektura - Murator“ nr 2(17)/1996r. Str. 68-73. 
32Na podstawie: 
Kosiorek M.: Problemy bezpieczeństwa pożarowego budynków z dwupowłokowymi ścianami osłonowymi. 
„Architektura-murator”, nr 02/2001r. Str. 96-99. 
Laskowska Z., Kosiorek M.: Bezpieczeństwo pożarowe ścian kurtynowych. „Świat szkła” nr 02/2007r. Str.23-27 
Wrzesińska A.: Problemy bezpieczeństwa pożarowego budynków z dwupowłokowymi ścianami osłonowymi. 
„Architektura - Murator” nr 02/2001r. Str.96-100. 
Pilkington: The international magazine for glass and design. Pilkington plc 2000-2006r. 
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shape of the solid. It involves a number of conditions, problems and relations that have 
neither been present yet, nor perceived earlier in the commonly understood traditional 
construction. 

The most commonly used material in the creation of transparent partitions, is glass that 
has gone a long way since its invention. 

The glass partition is now becoming more and more transparent in a visual sense, 
thereby increasing the feeling of openness and permeation of space. Glass buildings, 
when we look at them from outside, reflect images in their greater part. Setting them at a 
right angle to the sunlight or the interior lighting eliminates the effect of reflection and thus 
obtained clear transparency gives the impression of complete communication between 
both spaces. All the more so as visible glass pane structures are being eliminated in 
favour of barely perceptible connections. In some cases, thus shaped glass objects 
disappear making an impression as if they actually dissolved in space. 

Due to continuous development of its production technology there appeared many new 
applications. New challenges and expectations put to modern architecture, intensified 
research aimed at improving the technical and aesthetic parameters of glass. Their 
variety and diversity allows designers to meet their expectations of different functions and 
form of the designed objects. Aesthetics and technology of glass production makes it an 
ideal and highly efficient material that gives freedom of architectural expression. 

Providing a visual contact from the interior with the environment, through transparent 
partition, which is not a normative requirement1, is often realized for psychological as and 
emotional - aesthetical reasons. It obviously depends on the characteristics of the 
building and the vision of the author. In case of some objects or rooms it is intentional to 
prevent the visual penetration of the interior due to their nature or the need to preserve 
privacy. The design strategy consisting in opening of the interior space on the outside 
often collides with the desire to preserve privacy and visual isolation from the other 
side. Isolation of visual design depends primarily on the relationship between the lighting 
parameters of the interior and the exterior and the type of material applied. In reality, 
there is a great deal of specific conditions related to the need and type of visual contact 
through glass coatings of the facade. Completely transparent partitions are created that 
are partly transparent and partly opaque, energy- saving, colourful, reflective. Modern 
glass facades are characterized by a variety of light permeability due to the type of 
material applied and also the nature of its surface. 

Recent decades have brought a number of technical and material solutions that eliminate 
some numerous restrictions when it comes to the application of such partitions. The 
causes of failures related to the application of glass partitions resulted not only from the 
lack of effective solutions, but also in many cases, from the fact they were unadapted to 
some of the features as well as technical and installation solutions. Experience and 
observations show that the most common problems related to glass partitions are: steam 
condensation, keeping glass panes clean, provision of proper mechanical strength and 
mundane protection against vandalism. Selection of the right solution allows to eliminate 
or reduce these problems significantly. 
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ABSTRACT 

This work is based on the concept that the structure of a city can be defined by six basic 
urban patterns. To enable more complex urban planning as a long-term objective I have 
developed a simulation method for generating these basic patterns and for combining 
them to form various structures. The generative process starts with the two-dimensional 
organisation of streets followed by the parceling of the remaining areas. An agent-based 
diffusion-contact model is the basis of these first two steps. Then, with the help of cellular 
automata, the sites for building on are defined and a three-dimensional building structure 
is derived. I illustrate the proposed method by showing how it can be applied to generate 
possible structures for an urban area in the city of Munich.   

Keywords: multi-agent systems, cellular automata, generative design system, diffusion 
limited aggregation, diffusion-contact model, urban modeling. 

STRESZCZENIE 

Artykuł bazuje na założeniu, że struktura miasta może być zdefiniowana poprzez sześć 
podstawowych typów układów urbanistycznych. W celu umożliwienia bardziej komplek-
sowego planowania urbanistycznego, jako cel długoterminowy, Autor opracował metodę 
symulacyjną do generowania tych podstawowych układów i do przetwarzaniach ich w 
różne struktury urbanistyczne. Proces generatywny rozpoczyna się od dwuwymiarowej 
organizacji ulic oraz parcelacji wolnych obszarów. Dla realizacji tych dwóch pierwszych 
etapów podstawą jest odpowiedni system wieloagentowy. Następnie, z pomocą metody 
automatów komórkowych, wyznaczane są miejsca posadowienia budynków i tworzona 
jest przestrzenna struktura zabudowy. Zastosowanie proponowanej metody zostało tu 
zilustrowane na przykładzie symulacji dla obszaru zurbanizowanego miasta Monachium. 

Słowa kluczowe: systemy wieloagentowe (MAS), automaty komórkowe (CA), generatyw-
ne systemy projektowania, diffusion limited aggregation (DLA), diffusion-contact model, 
modelowanie urbanistyczne. 



354 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

1. INTRODUCTION 

Most of the urban structure models published are based on a scale that does not reach 
down to the scale of architecture and architectural spaces. The majority of models take 
an economist’s or geographer’s point of view and see urban structures as the result of 
complex interactions of individual, ecological and economic relationships. 

As one of the fundamental and most important contributions to a generative theory of 
architectural space we can consider Bill Hillier’s alpha syntax model of space (Hillier et al, 
1976), further developed in “The social logic of space” (Hillier and Hanson, 1984, page 
52-81), where the morphological results of a set of simple rules (syntaxes) are explored 
to derive simple grammars of form for developing agglomerations of buildings. Other 
relevant works are “The geometry of environment” (March and Steadman, 1971) where 
effects of geometry on spatial configurations were examined. On the scale of individual 
buildings we have to mention the work of Mitchell (1990) as well as Stiny and Gips’ 
(1971) explorations of possible combinations of architectonic elements, summarised 
under the designation “Shape Grammar”.  

Inspired by the research mentioned above and the work of Watanabe (2002; 2003), 
Coates et al (1996), Erickson and Lloyd-Jones (1997) and the research of the 
collaborative research centre SFB 230 (Teichmann and Wilke, 1996), we have developed 
a method for combining the generative approach with self-organising principles. In 
particular, Eda Schaur’s (1992) contribution regarding non-planned settlements provides 
many pointers for describing bottom-up rules, e.g. how elements organise themselves to 
form more complex structures. As far as possible we have tried to use the bottom-up 
approach, but not all urban development processes can be described with this method, 
which is why we have introduced restrictions on different levels to control the system 
globally using top-down techniques. A flexible combination of both, bottom-up and top-
down methods allows the simulation of a wide range of urban patterns and development 
processes under different conditions. 

A central question of our research was to examine how particular structure formations 
arise in cities. For this we needed to identify the basic types of urban patterns, and here 
we have drawn on Klaus Humpert’s (1992; 1997) concept of six “Feldtypen” (field types): 
“Nukleus”, “Cluster”, “Wegelagerer”, “Ausleger”, “Vernetzer”, and “Plan” (Fig. 1). Adapted 
from Humpert the complete spectrum of city structures can be produced by combining 
these basic field types.  

A further important task is to define those elements to which the urban phenomena can 
be reasonably reduced with the intention of developing algorithms for reproducing these 
phenomena. Linked to this are the respective combination rules of elements required in 
order to describe the urban processes for producing different structural qualities. We 
organize the generating process on four thematic levels to develop several strategies for 
the respective requirements. This allows us to explore the connections between the 
elements and the rules of their interaction. 

The intention of this work is to examine how the principles that underlie existing urban 
structures can be transformed into algorithms and mathematical parameters to achieve a 
new comprehension of urban development. The results provide an experimental basis for 
generating various structures and designs that exhibit different attributes and 
characteristics. Furthermore the system we have developed allows us to produce 
alternative solutions for the same design problem very quickly. 

The technical basis for the experiments and examinations is the programming (or 
scripting) language Visual Basic for Applications (VBA). The application used was 
AutoCAD 2005 which provides a CAD environment in which the generated results can be 
easily visualised and uses a standard vector format that can be used for further purposes 
without data conversion problems. The disadvantages are the slow execution of the 



REINHARD KOENIG, Generating urban structures: A method for urban planning… 355 

 

simulations and the difficulty of implementing an intuitive and interactive user interface 
within AutoCAD.  

2. THE SIX BASIC URBAN PATTERNS 

Fig. 1 shows all six “Feldtypen” (field types) put forward by Humpert. The six types are 
described at a scale of approximately 1:10.000 and using these basic types it is possible 
to construct all forms of human settlement. The individuality of a city is not based on the 
creation of new types, but on the individual arrangement of universal ones. They are 
compatible in an arbitrary order and mixture ratio. We shall describe each of the 
individual field types in more detail (Humpert, 1992, pages 88-96). 

 

 
Fig. 1. The Six “Feldtypen”. From left to right: “Nukleus”, “Cluster”, “Wegelagerer”, “Ausleger”, “Vernetzer”, 
“Plan” (Humpert, 1992) 
Ryc 1. Sześć „typów pól“. Od lewej do prawej: “Nukleus”, “Cluster”, “Wegelagerer”, “Ausleger”, “Vernetzer”, 
“Plan” (Humpert, 1992) 

The “Nukleus” (nucleus) – a point type 

The nucleus marks the transition from a house to the city. A nucleus is an autonomous 
and strong building, for example a small group of houses, restricted primarily to a larger 
plot. In this case, a typical site development pattern of houses along a street is not 
exhibited. For groups of buildings an inner courtyard assumes this function. A nucleus 
often marks the initialisation of later settlement activity, but it can also prevent such 
activities.  

The “Cluster” (cluster) – a stochastic field type 

In this type, none of the three basic elements, site development, parcelling, and buildings, 
is fixed from the beginning. A more or less random initial distribution of individual 
buildings determines the further steps. The development process of a cluster structure 
can be described in three phases:  
(a) Every building claims an “area” around itself, gradually pushing back the public space 
until it eventually consolidating to a plot; (b) this process of replacement results in a site 
development system reduced to a linear structure. (c) In the end the site development 
system can not be reduced any further without collapsing the complete system and it has 
a much higher resistance than the adjacent parcels. This process of emergence 
ultimately leads to a logical system of site development, of division of lots, and buildings. 
Examples of this kind of development pattern are common in many old towns with twisty 
streets and in the spontaneous, unplanned settlements on the edge of Third World cities.     

The „Wegelagerer“(highwayman) – a passive linear ty pe 

This type embodies a very economical form of settlement. Sites are built up adjacent to 
main and minor roads without a development plan. Through the successive addition of 
one house beside the other a linear building structure arises. Because there are no 
development costs at the beginning, this type is very economical, but this can change if 
later improvements to the road networks or extension of the settlement into the hinterland 
are prevented by the existing structure. 



356 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

The “Ausleger” (boom) – an active linear type 

In contrast to the “Wegelagerer” (highwayman) where the road already exists, for this 
type a public or private road has to be built especially. Normally this new street is more or 
less perpendicular to an existing main road and utilises a stock of sites. This type can be 
newly-created on a single large plot of land or it can make use of old paths. 

The „Vernetzer“(interlink) – an interactive field t ype 

This type is usually created on the basis of older paths or overland routes that are 
iteratively regulated step by step, or through the insertion of single new streets to interlink 
old structures. Some forks, “slopes” and crooked routes which can be seen most clearly 
in overland roads are gradually eliminated, as the increasingly dense packing of plots 
eventually forces their own proportion back on the site development network. 

The gradual transformation to a more orthogonal ground plan for the settlement structure 
is not at all the result of a planning intention. The right angle results from the dynamics 
inherent to systems of growing settlements. Since this process never comes to an end, 
the system of site development still exhibits small disturbances in many locations. The 
“Vernetzer” is the direct transformation of farmland and grazing land into building land.  

The „Plan“(plan) – a deterministic field type 

For this type man appears as a planner. He defines the site development, the parcelling 
plan, and the structure of the buildings. In extreme cases this determination extends as 
far as the architectural design of each building. If the planning specification confines itself 
to site development only the future settlement can be purely stochastic, i.e. carried out in 
an individual style. But every plan runs the risk that it will be never put into practice 
completely and will remain simply a limbless body. 

 
Fig. 2. The four basic levels of the simulation model 
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3. THE STRUCTURE OF THE SIMULATION MODEL 

To facilitate the clear processing of the complex task of generating urban structures with 
the help of simulation models, four levels are introduced as sub-models to deal with 
general information, site development, buildings, and optimisation. The information level 
can be considered as a dynamic database for storing and retrieving local information. Our 
main activities concentrate on the development of the following two levels. Based on a 
contact model, the concept of the development level is to examine possibilities for 
generating different “Feldtypen” using road networks. For the building level, cellular 
automata are used to design two and three-dimensional building structures. At the 
optimisation level, methods for measuring and analysing the generated structures are 
presented and a conceptual draft for optimising structures is mentioned. On all levels the 
abstract simulation world consists of a rectangular lattice of cells. 

3.1. Information Level 

The information level is firstly a means of processing information that cannot be reduced 
to basic elements. For example environmental information about vegetation, topography, 
conditions of the soil and the weather as well as statistical information about population, 
demography, crime, and social structure can be stored as aggregated data in the cells of 
the lattice. Secondly, this level can be considered as an interface to geographic and 
economic models on a larger scale. In principle this level is equivalent in function to a 
loose coupling with a Geographic Information System (GIS) (Wegener, 2005). The 
models developed at other levels can access the database to adapt their steering 
parameters and manipulate the stored values.  

3.2. Site Development Level 

Streets are major and houses are minor’ – this old saying seems to be true even today. 
(Watanabe, 2002) 

The organisation of the road network is one of the main structuring principles of a city, 
closely related to the subdivision of the urban area into individual parcels. By controlling 
the simulation of an agglomeration process such as diffusion limited aggregation (DLA) 
(Flake, 1998, pages 71-75), structures with different characteristics can be generated and 
identified as the aforementioned “Feldtypen”. All kinds of urban structures should be 
realisable by combining these types. 

In his Induction Cities project, Watanabe (2002) describes the positive effect of a maze of 
winding paths in the old parts of towns in contrast to settlements in a raster layout with 
streets running in a straight line. In contrast to Watanabe, in our assessment we want to 
go beyond a comparison of what are beautiful and what are functional streets. For us a 
method for comparing the total length of a road network with the necessary length of 
detours required to reach a destination in such a system seems more interesting (Schaur, 
1992). The structure of a site development system is directly related to its land and 
energy consumption for its construction or the use of the system. 

3.2.1. Diffusion-contact model 

Our examinations at this level begin with a diffusion limited aggregation (DLA) process 
which can be denoted as contact model (Batty, 2005, pages 47-51). In DLA processes 
particles follow random paths in Brownian motion until they cluster together to form 
aggregated structures (Witten and Sander, 1981). DLA is applicable in any system where 
diffusion is the primary means of transport in the system. It can be observed in systems 
such as electrode position, Hele-Shaw flow, mineral deposits, and dielectric breakdown, 
where a structure gradually grows over the course of time by adding particles to an 
existing structure.  
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To transfer this process to a computer simulation, a two dimensional regular lattice of 
squares is used as a Cellular Automata (CA) (Toffoli and Margolus, 1987). At a Cellular 
Automata Z each one of the i cells of the lattice gets assigned an index H = {1, 2,…, i} 
and can be in one of k possible states SH = {S1, S2,…, Sk}. For the simulation of a DLA at 
least three states k=3 have to be defined. First, for empty cells the state SH

1 = 0, second 
for occupied cells where a particle is aggregated the state SH

2 = 2, and third for cells 
where an aggregation is possible the state SH

3 = 1 (candidate sites). Further we need to 
represent the particles in the simulation. For this purpose Brownian agents (Schweitzer, 
2003) are introduced. These m agents A = {A1, A2,…, Am} can move freely across the 
cellular space and interact with cells located at the same position. Normally it is useful to 
restrict the movement of the agents on a CA to discrete steps from cell to cell. Following 
Portugali (2000) the complete system of CA and interacting free agents can be denoted 
as “Free Agents in a Cellular Space” (FACS). Lastly, for a DLA simulation a 
transformation rule F for the cells is necessary. F can depend either on the states of the 
cells in the neighbourhood U(H) of cell H, thus SU(H) denotes the set of states of the 
neighbouring cells, or F depends on the position PA of agent A. Now, we can write down 
the general transition rule of our FACS model for a simple DLA process: 

SH
(t+1) = Ft ( S

H(t), SU(H)(t), PA(t) ).    (3.1) 
 

In summary this means that the state S of cell H in the next discrete time step t+1 
depends on the transition rule F at time t. The transition rule includes the state S of cell H 
at time t, the neighbourhood’s configuration SU of cell H at t and the position P of agent A 
at t. In the same way the movement rule L for the position of agents A can be written: 

 PA(t+1) = Lt(S
H(t), PA(t), SU(H)(t), PU(H)(t)),   (3.2) 

 
where PU(H)(t) restricts the possible locations where an agent A can move to randomly at 
the next time step. The states S of the cells H indicate if the agent can aggregate at a 
location, or if the agent is allowed to enter a certain cell at the next time step. 

With this formal equipment we can operationalise the model’s behaviour in more detail. 
To start the process we have to place at least one agent at a random chosen location Hb 
at the border of the CA lattice and define at least one cell as aggregated. For this first 
example we take the cell Hc in the center of the field as the seed (the light grey cell in 
figure 3, left) and all other cells i are assumed to be empty. The initial conditions for the 
most basic process of DLA can now be written as 

PA(0) = random(Hb), S
Hc(0) = 2, SHi(0) = 0, i c∀ ≠ .  (3.3) 

 
In the next time step, the transition rules of the CA and the agent(s) are executed. We 
need to first define the neighbourhood U(H). Here we have chosen the Moore 
neighbourhood containing the eight surrounding cells of the cell in question (the eight 
dark grey cells in figure 3, left). A cell changes its state from 0 to 1 under the following 
condition: 

 SH(t+1) = 1,  if  ( SH(t)=0  and  CU(H)(t)>0 ),   (3.4) 
 
where 

   CU(H)(t) = { }1| ( ),  2G

G

G U H S∈ =∑     (3.5) 

 
is the counter of the crystallised cells with state S=2 in the neighbourhood of cell H. 
Consequently an aggregation is possible only where at least one cell in the 
neighbourhood has already been crystallised. To change a cell’s state from 1 to 2 a 
further connection condition is defined by: 
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 SH(t+1) = 2, if (SH(t) = 1  and  PA(t) = H(t)).   (3.6) 
If condition (3.6) is met, the current agent is deleted and a new one is created at random 
(Hb). After the execution of the CA the agent(s) moves one random step across the 
cellular field: 

PA(t+1) = random(PU(H)(t)),      (3.7) 
 

where the position of an agent is selected randomly from the adjacent cells into which it is 
allowed to move in one step. In this example the same eight Moore neighbourhood cells 
U(H) are taken for PU(H) as for the CA. Figure 3 shows the aggregation of an agent after a 
random walk (on the left) at the point where it enters the neighbourhood of an already 
crystallised cell, and the resulting change of the cell’s state from 1 to 2 (on the right). 

 

 
Fig. 3. The contact rules for the diffusion limited aggregation (DLA) process 

An example of the result of the DLA process described can be seen in figure 4a. A useful 
adaptation of the connection condition (3.6) is to introduce a probability ρ for the 
connection of a particle: 

 SH(t+1) = 2, if (SH(t) = 1  and  PA(t) = H(t)  and  ε < ρ),  (3.8) 
 
where ε is a randomly chosen value between 0 and 1. At ρ=1 a particle is connected 
every time if it crosses a cell with state 1. Accordingly the probability is relatively low that 
a particle will reach the centre of a cluster without connecting beforehand. Because of 
this, the growth of the cluster occurs mainly at the edge of the structure. If the connection 
probability ρ decreases, more particles can pass the edge and growth also takes place 
within the cluster (Fig. 4b). The structure at figure 4c is generated by placing two initial 
cells and revokes the restriction that agents can start their random walk at the border of 
the cellular field only. In this case two growing clusters can merge into one structure. 

 

 
Fig. 4: Three resulting structures of the DLA process: a) a field with 200 x 200 cells, ρ=1 and 3127 connected 
elements; b) a field with 100 x 100 cells, ρ=0,1 and 1650 connected elements; c) a field with 100 x 100 cells, 
ρ=0,5, the starting location of an agent PA(0) is not restricted to the cells Hb at the border and all random walks 
can start at any cell Hi. 



360 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

3.2.2. Generative methods for various road networks  
with the help of the field type concept 

How can we progress from the abstract DLA process to a growing network of streets and 
roads? To answer this question we start at the scale of the city as a whole. It is possible 
to describe the approximate development of a city over time using a CA model and a 
process adapted from the DLA (Batty and Longley, 1994). Using a similar approach we 
undertake a first attempt and begin with an empty landscape in which a system of roads 
begins to grow step by step. To transfer the DLA structure to a network of roads, the 
crystallised cells are considered as nodes N (crossing) and are connected by an edge E 
(street) of length d to other nodes that are located inside a circle with radius r. The 
connecting rule is illustrated in figure 5a. The process starts with N0 = SHc(0) = 2 and the 
nodes N1 until N4 are connected one after the other by drawing an edge to N0 only if 
d > r.  

 

 
Fig. 5. The rules: how to build a network of roads on the basis of a DLA process 

 

Using this method we can obtain structures such as those illustrated in figure 6. The 
problem, clearly evident in the picture on the right of figure 6, is the high density of 
connecting edges in the road network for relatively small values of ρ. To solve this 
problem another restriction has to be introduced. If a new node N5 (Fig. 5b) is connected 
to a current cluster (with N0 – N4 and still without N6), an edge is drawn to one of the 
nearest nodes (N0) and then the shortest path is calculated to the other connection 
candidates. The nodes that one has to pass through to reach a connection candidate via 
the current graph are counted in C. To compute the shortest paths the A* algorithm is 
used (Russel and Norvig, 2002). To discuss this algorithm in greater detail would go 
beyond the scope of this article. Now we can write the condition to draw an edge E as: 

 E(Ni, Nj)  If (d < r  and  C > X),     (3.9) 
 
where X is the minimum of required nodes between a new node and a connection 
candidate before a new edge is drawn. In the example in figure 5b X=3. By manipulating 
the three main parameters U(H), the neighbourhood of H where a further connection is 
possible, and the probability ρ to regulate the density of the growing cluster, as well as X 
to control the frequency of the connections, we can generate global road networks with 
various characteristics. In general, the possible road networks can be classified in three 
categories. First, a tree structure with dead-end streets, second a network where each 
node is connected at least two other nodes, and third a mixture of the first two categories 
where some branches are dead ends, which can be denoted as a semi-lattice 
(Alexander, 1965). 
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Fig. 6. Possible road networks without restriction for the connections 

Now, if we change the scale from the city as a whole to a district or neighbourhood and 
consider a basic road network as pre-determined either from the generated network 
above or from existing older paths or overland routes, we can work out the generative 
methods of the field types in more detail. The first type to consider is the simplest one, 
the “Wegelagerer”. To generate this type we just need to consider the pre-determined 
roads as crystallised seeds which different agents can connect to using the connection 
condition (3.6). After connecting, the agents occupy a plot of land (Fig. 7). For the 
occupation process there are various possibilities. For example, the agents can keep a 
site of a given size. This method is similar to a kind of Tetris game (Fig. 7b). Alternatively, 
after all agents have been connected they can expand the plot they occupy by spreading 
to the neighbouring cells step by step until they adjoin other expanding plots (Fig. 7a). 
The areas with the same colour can be considered as “Nucleus” types. The widening 
process is described in the text below (3.14 – 3.17). 

 
Fig. 7. Generated “Wegelagerer”: The agents connect to pre-determined streets and occupy a plot of land 

 
Fig. 8. Generated “Ausleger”. Method 1: The new aggregated sites are developed by new streets and are 
thereby connected to the next road 

However, if the agents are allowed to build in the hinterland, the site development is 
missing (Fig. 7c). The “Ausleger” is the obvious type for generating secondary site 
development. Two different methods are developed for this type. The logic of the first is 
similar to the “Wegelagerer” system, but in this case the agents can not only connect to 
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streets as crystallised seeds but also to the neighbourhood of plots of land already 
occupied by aggregated agents. As before the connection condition (3.6) is applicable for 
this type. After an agent is aggregated and has occupied a site, the site development is 
constructed by drawing the shortest path to an existing street, again using the A* 
algorithm. Figure 8 shows the resulting structures with different plot sizes (Fig. 8a and 8b) 
and with all plots coloured blue (Fig. 8c). 

In order to find a way of moving on to the “Vernetzer” type, we introduce a second 
method of generating “Ausleger” types. In this case, the generative logic is inversed: 
aggregated agents no longer represent a site, but the extension of a street flanked by 
plots of land on both sides. In addition to the three cell states previously described, 
empty, occupied (street), and candidate sites for possible aggregation, a fourth state SH

4 
= 3 for a plot of land is added. The condition for a cell to change its state to “plot of land” 
is similar to (3.4): 

 SH(t+1) = 3,  if  ( SH(t)=0 and  LU(H)(t)= 3 ),   (3.10) 
 
where 

   LU(H)(t) = { }1| ( ),  2G

G

G U H S∈ =∑     (3.11) 

 

is the counter of the street cells with state S=2 in the eight Moore neighbourhood cells of 
the cell under consideration H. The order of execution of the different rules per time step 
is as follows: first check if an agent can connect (3.8), second see if the cells can be 
converted to plots of land (3.10), and third find the cells where further aggregation is 
possible. For the last rule the counting condition (3.5) has to be modified to 

  CU(H)(t) = { }1| ( ),  (2,  3)G

G

G U H S∈ =∑ .   (3.12) 

 

This alteration means that not only streets are counted but also plots of land. As a last 
rule for a time step, the probability ρ for the connection of an agent at equation (3.8) has 
to be computed. Now, the probability ρ is defined locally for each cell and depends on the 
states of the neighbouring cells: 

 ρ
H(t) = 0,1  if    LU(H)= 3    otherwise 

 

 ρ
H(t) = 1     if   LU(H)< 3    otherwise    (3.13) 

 

ρ
H(t) = 0; 

 

LU(H)(t) = { }1| ( ),  2G

G

G U H S∈ =∑ . 

 

These basic rules can be adapted to widen the area of the plots of land next to the roads. 
As a result, empty cells are considered and are assigned the state of the cells in the von 
Neumann neighbourhood when they are not empty. The von Neumann neighbourhood 
consists of the four adjacent cells in the north, east, south, and west directions. Finally 
those empty cells which have a cell with the state “plot of land” in their von Neumann 
neighbourhood can defined as candidates SH = 1 and are assigned the probability ρH = 
0,1 (Fig. 9a – c).  

After all the previous modifications, it is now easy to derive the generative method for the 
field type “Vernetzer” from that of the “Ausleger” type. For this a new rule has to be added 
at the end of the calculations per time step. If a street cell has an empty or a candidate 
neighbour cell in its von Neumann neighbourhood it can be considered as an open node 
and we can look for other open nodes in a certain distance (analogous to the case in 
figure 5, r > d). Two open nodes are connected by a new street if condition (3.9) is met. 
To identify the steps to the other open node under consideration, the street cells that one 
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has to pass through to get from one node to the other are counted in C. The parameter X 
gives the minimum of required street cells between two open nodes before a new street 
is built (Fig. 9d). 

 
Fig. 9. a) – c) Generated “Ausleger” with method 2. New streets are generated by aggregation and are flanked 
by plots of land on both sides d) Generated “Vernetzer”. The open nodes are marked red and are connected by 
a street if they coincide near enough 
Ryc. 9. a) – c) Wygenerowany typ “Ausleger” – z użyciem metody 2. Nowe ulice są wygenerowane przez agre-
gację i są otoczone działkami po obu stronach d) wygenerowany typ “Vernetzer”. Otwarte wierzchołki są zazna-
czone na czerwono i są połączone ulicami, jeśli zbiegają się wystarczająco blisko  

Finally we will also examine the “Cluster” type. For this the same principle as for the DLA 
process (3.3 – 3.8) is used for spatial arrangement. The only modification to the 
connection condition (3.6) is that the Moore neighbourhood under consideration U(H) is 
enlarged to radius r=5. This means that the neighbourhood now consists of 11 x 11 = 121 
cells (Fig. 10). After all agents have connected, they first use their individual agent index 
m to stamp a mark MH=m on the occupied cell. Afterwards the occupied plots (SH=3) are 
widened to the neighbouring cells step by step through diffusion until they adjoin with 
other widening plots: 

 SH(t+1) = 3,  if   ( SH(t)=(0 or 1) and  LU(H)(t) > 0 ),  (3.14) 
 
where 

LU(H)(t) = { }1| ( ),  3G

G

G U H S∈ =∑ .    (3.15) 

 

The mark MH of the new plot cells is given by the average of their neighbouring plot cells: 

 MH(t+1) = 
U(H)

U(H)

C (t)

L (t)
,      (3.16) 

 
where 

CU(H)(t) =
( )

G

G U H

M
∈
∑ .      (3.17) 

 
The street cells are generated between different plot cells as indicated by their different 
marks MH. The condition for a cell to change its state to a street can be written as: 

 SH(t+1) = 2,  if  
U(H)

H
U(H)

C (t)
M

L (t)
≠ ,    (3.18) 

 
 
where CU(H) is taken from (3.17) and LU(H) from (3.15). This change is independent of the 
state S(t) of the current cell.  
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The last field type “Plan” is not discussed here because the structure of streets and sites 
for this type is determined by a human planner. In the next section we use a raster grid as 
an example of a “Plan” type, where the positions of the streets are defined by the 
distance between them.  

 
Fig. 10. Generated “Cluster”. The sites are placed by a DLA process and the streets are built between the sites 

3.3. Building Level 

In the framework of this level we concentrate on the question of how the sites in a given 
road network can be built on to meet certain conditions. For this purpose a first step 
explores two-dimensional structures where cells are distinguished between the 
categories empty or built on. The two-dimensional structures form the basis for the 
generative methods of the three-dimensional building structures in the next step. Finally 
we briefly discuss some experimentation with the growth of “free“ three-dimensional 
structures. 

3.3.1. Two-dimensional structures 

At the building level only Cellular Automata are applied and the first task is to find 
appropriate rules for binary automata to produce results usable to fill an area with 
buildings. To examine the automata a formal description for counting rules and voting 
rules are introduced. The voting rule means the kind of neighbourhood denoted above 
with U(H). In the following, if not otherwise stated, the eight cells Moore neighbourhood is 
used for U(H). The counting rule describes the condition for a cell to change its state. At 
binary automata there are only two states SH=0 for an empty cell and SH=1 for a built on 
cell. The explicit formulation of the counting rule is as follows: 

 SH(t+1) = 0,  if  (CU(H)(t) >= B1   or   CU(H)(t) <= B2),     
 
 SH(t+1) = 1,  if  (CU(H)(t) > B3  and  CU(H)(t) <= B4),   (3.19) 

SH(t+1) = SH(t), else. 

where  

 CU(H)(t) =
( )

G

G U H

S
∈
∑ ,      (3.20) 

 
and Bn={ B1, B2, B3, B4} denotes the particular thresholds for a cell, if its environment is 
too densely occupied and the cell has to change to an empty state, or if there is potential 
and demand in the neighbourhood to expand the built on states and change the cell’s 
state to 1. To abbreviate the spelling of the global counting rule R of CA the thresholds Bn 
can be summarised to R=B1B2B3B4. Using this formal equipment the exploration of 
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automata which generate structures where each built on cell has at least one empty cell 
in its von Neumann neighbourhood can be documented. This restriction seems sensible 
to ensure enough light and air for each house. The initial state of an automaton is 
normally given by 

 SH(0) = random (0, 1),      (3.21) 
 
with the probability ρH(0)= 0,5 or 50% that at the outset a cell has either the state 0 or 1. 
The first automata under consideration has the rule R1=8114 and produces structures 
with a high density D=0.72 of built on cells. The density D is a measure of the ratio of built 
on cells to all cells. The problem with the structures resulting from rule R1 is that there are 
quite a lot of built on cells without a free cell in their von Neumann neighbourhood 
(Fig. 11a). By altering the rule R1 to R2=7013 this difficulty is removed for nearly all cells 
as illustrated in figure 11b though the density is lowered to D=0.61. If the requirement for 
empty cells in the von Neumann neighbourhood of each cell rises to at least two empty 
cells, the rule R3=5012 is suitable if a further lowering of the density to D=0.46 is 
acceptable or desirable. To produce structures with an even lower density the rule 
R4=3011 can be used resulting in D=0.37 (Fig. 11c). 

 
Fig. 11. The illustrations show four different possibilities for filling an area with buildings, where the white cells 
are the empty ones with SH=0. The generative rules R and the densities D for the particular structures are: a) 
R1=8114, D=0.72; b) R2=7013, D=0.61; c) R3=5012, D=0.46; d) R4=3011, D=0.37 

If more rural structures are required the rules R5=4010 and R6=3010 are appropriate to 
generate structures with D= ~0.21 and D= ~0.10, but to achieve suitable results the initial 
probability has to be changed to ρH(0)= 0.3. In the acknowledgement at the end of this 
article the link to an online simulation tool is provided to enable interested readers to 
examine the automata rules and dynamics for themselves. 

For the next elaboration of the settlement structure two new states for the cells are 
introduced. First, for the streets marked in yellow the state SH=2 is reserved and second, 
if in case during the generative process a 3 x 3 cells area without built on cells results by 
chance, theses cells are kept free during the further development by placing a red 
coloured cell with the state SH=3 in the midpoint. The counting rule remains the same as 
given in (3.19) for all cells with state SH=(0, 1), but (3.20) have to be changed to: 

 CU(H)(t) = { }1| ( ),  1G

G

G U H S∈ =∑ .    (3.22) 

 
At setup, first the street cells are defined and afterwards the initial states of the remaining 
cells are set to: 

SH(0) = random (0, 1),  if  SH(0) ≠  2.     (3.23) 
 

Once a cell has been set to a street state it cannot change its state any more. For the 
further examinations the rules R2 and R3 are considered as most usable and are applied 
to a pre-determined grid of streets shown in the examples in figure 12. A main problem of 
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the rectangular cell structure of the cellular automata used, beside the restrictions of the 
geometry itself, is to choose a reasonable size for the cells that is suitable at the same 
time for the streets, the buildings and the necessary space between the houses. Erickson 
and Lloyd-Jones (1997) have presented a model with a more irregular combination of 
rectangular cells but the cell sizes are also the same for all elements. 

 
Fig. 12. Building structures shown in blue inside a preset grid of yellow coloured streets, the empty or free cells 
are shown in white or green. a) A block structure generated with R2=7013; b) A structures with a lower density 
produced with R3=5012; c) R3 applied to a more fine-meshed grid of streets 

3.3.2. Three-dimensional structures 

The two dimensional structures of streets, built-on cells and free cells are the basis for 
the generative methods of three dimensional buildings. Therefore we need to expand the 
logic of the two-dimensional cellular automata to the third dimension. The counting rule 
can remain the same as (3.19), however, the considered neighbourhood has to be 
changed in the way that the cells at the floors above and below the current one are 
additionally included as shown in the right hand image of figure 13. Thus in the third 
dimension the Moore neighbourhood contains 26 cells and the von Neumann 
neighbourhood 6 cells. The 3D automata are binary ones with the states SH=0 for empty 
cells and SH=1 for occupied or filled cells. 

 
Fig. 13. Configuration and terminology for a three-dimensional Cellular Automata (Krawczyk, 2002) 
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The initial configuration for a 3D automaton is given by transferring the built on cells from 
the two-dimensional lattice to the ground floor of the three-dimensional lattice by the rule: 

 SH0
3D = 1, if   SH

2D = 1, otherwise SH0
3D = 0.   (3.24) 

 
All cells at the upper floors are in state 0. Because the cells at the ground floor have no 
neighbouring cells in the floor below these cells are defined as empty. The same is valid 
for the uppermost floor and the cells above it as well as for the cells at the boundary in 
the north, east, south and west where the area is surrounded with street cells. The 
process starts at the first floor and can be bounded to a fixed maximum number of floors. 
Further restrictions for the 3D automata, for example not to fill cells above streets at all 
floors, are possible but not necessary. For the initial examination it has turned out that a 
combination of the Moore (horizontally) and the von Neumann neighbourhood (vertically) 
is most usable where the eight cells on the same floor and the one cell below the current 
one are considered as U(H). With this voting rule the investigated counting rule to transfer 
the 2D block structures generated with rule R2 to an appropriate 3D structure is R1

3D= 
6114. The resulting building structures show some variations, but in principle they can be 
considered as a good and interesting translation of the basic two-dimensional patterns 
(Fig. 14, upper row). 
 

 
Fig. 14. Translation of 2D patterns to 3D building structures. Upper row: The 2D patterns were generated with 
the rule R2=7013 and the 3D structures with the rule R1

3D= 6114. Lower row: The 2D patterns were generated 
with the rule R3=5012 and the 3D structures with the rule R2

3D= 4011  
Ryc. 14. Przełożenie dwuwymiarowych układów na trójwymiarowe struktury budynków (...) 
 

 
Fig. 15: Three dimensional cellular automata (grey and blue) with experimental counting rules can develop 
freely in space and are only restricted by streets or dynamic cells (red) which have to be kept free and are 
created if two automata collide. a) R3

3D= 6124; b) R3
3D= 6124, restricted to the magenta coloured cells; c) R4

3D= 
6015, after 8 generations; d) R5

3D= 2011; e) R6
3D= 6125; f) grey: R6

3D= 6125, blue: R4
3D= 6015; g) grey: R6

3D= 
6125, blue: R4

3D= 6015, red: R7
3D= 9099. 
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Because it was not possible to find a suitable counting rule to achieve an adequate 
solution for a translation of the 2D structures generated with rule R3 to the third 
dimension, the voting rule was modified to the four cells of the von Neumann 
neighbourhood at the same floor and the cell directly below the one in consideration. With 
this new voting rule the counting rule R2

3D= 4011 leads to the expected results illustrated 
in figure 14, lower row.  

The very simplest method to change from a two-dimensional to a three-dimensional 
structure is just to extrude the built on plots with a defined height, but because there is no 
difficulty with this implementation it is not investigated in more detail. Finally it has to be 
noted, that the generated building structures are just rough outlines of possible buildings 
and they have to be elaborated in more detail, as was done for example in the work of 
Krawczyk (2002).  

To conclude this section on the building level, some further experimental CA are 
presented succinctly. The development of these automata is highly sensitive to the initial 
condition of cells in state 1. In figure 15 the small pictures are the initial cell configurations 
and the large illustrations are the resulting structures produced with different rules and 
restrictions after a few generations. At the lower row of figure 15 three ways of keeping a 
certain distance between two automata are shown. The ideas for the freely developing 
3D automata are inspired by (Coates et al, 1996). 

3.4. Optimisation Level 

This level is drafted to deal with concepts for reconstructions of given structures with 
regard to particular criteria such as land use, light, aeration, rational parcelling, 
minimising of the site developments, or distribution of usages, et cetera. To optimise a 
certain settlement structure, the essential variables have to be recorded and evaluated 
first. The two main variables for a building structure can be determined as the lot 
coverage and the total floor area. It is relatively simple to compute these values from the 
cellular automata model by just counting the corresponding cells and calculating the 
ratios, as done above (Fig. 11) for the density information D, which corresponds to the lot 
coverage. The total floor area is the ratio of the occupied (grey) 3D cells to the total area 
or the sum of all 2D cells (Fig. 16).  

With the methods of the CA developed so far it is only possible to generate structures by 
pre-determining some elements like streets and the definition of the local counting and 
voting rules, which has the advantage that a condition is always met locally and 
consequently globally. But there is no way to feed back the global state to a further 
development or to state contradictory requirements to the generative system. In the 
following, two promising methods are introduced: how to make a request that on the one 
hand cannot be completely met and on the other hand cannot be generated 
simultaneously by the system. In the scope of this article these two methods are 
mentioned but not investigated in detail.  

 
Fig. 16. The variables of the total area (Gesamtfläche, left), the lot coverage (Grundflächenzahl GRZ, middle), 
and the total floor area – (Geschossflächenzahl GFZ, right) 
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First, a termite system is considered, where termites (=agents) analyse their environment 
that consists of a defined neighbourhood U(H) and make some changes in it (Resnick, 
1994; Flake, 1998). For example the density of a certain structure can be increased or 
decreased at different places after the local condition is compared with the respective 
requirements. To perform this operation the agents can “take” the built-on state of a cell 
and “place” it into a cell in a more suitable neighbourhood or delete it if the total number 
need not to be maintained (Fig. 17, left).   

 
Fig. 17. Optimisation methods. Left: A partly highly dense structure is rebuilt and decreased in its local density 
using a termite system. Right: Distribution of four different usages A, B, C, and D with distance relations (9 = 
near together or 1 = far away from each other) given in the table. The corresponding figure at the side shows 13 
generations of varying arrangements generated by a genetic algorithm 

 

Second, an interesting task would be to assign a given catalogue of usages to the 
generated building structures, whereas the distribution of particular usages depends on 
the allocation of other usages. The conditions can be captured in tabular form where the 
relative distances between the usages are expressed by numerical proportions. At the 
definition of these relations some requirements can contradict each other, which is why 
usually cannot be satisfied all together. Nevertheless an optimal solution with the least 
possible deviation can be found using genetic algorithms (Goldberg, 1989). The 
landscape of possible solutions for such problems can include one or more global 
solutions or there are many more or less well-fitting local optima which can be explored 
using different techniques. An example of an abstract solution for the relative distribution 
of four usages is illustrated in figure 17, on the right.  

4. APPLICATION 

In this section, the methods developed above are brought together to show the continuity 
of the generative planning process. We first briefly review the different structures to 
illustrate similarities with structures that can be found in reality and afterwards various 
planning alternatives for a specific urban area in the city of Munich is presented.  

4.1. Structural Survey  

In the following we consider nine different structures to investigate their characteristic 
properties and the variations of possible building structures based on the same road 
network. The attempt has been made to provide a significant spectrum of variants from 
the multitude of possibilities. Figure 18a shows the initial configuration for the nine 
squares in 18b, which are filled with different road networks in 18c and are followed up 
with three two-dimensional building structures generated with rules R2 and R3, illustrated 
in the lower row of figure 18.  

Figure 19 shows the three-dimensional structures generated on the basis of 18e on the 
left hand side with rule R2

3D, and on the basis of 18d on the right hand side with rule R1
3D.  
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4.2. A real-life case study in the “Franzosenviertel” 

The three examples illustrated in figures 20-22 are all composed with the same method. 
At first the size of the cells is defined and the lattice is placed on the site. Next various 
site developments are created using the field types “Plan”, “Cluster”, “Vernetzer” and 
“Ausleger”. Afterwards the areas enclosed by roads are filled with the two-dimensional 
building structures. In the final step, two different three-dimensional building structures 
are each derived from the two-dimensional structures.  

 
Fig. 18. a) Initial configuration; b) Numbering of the fields; c) The fields filled with different road systems: 1. 
“Cluster”; 2. “Plan” or regular grid; 3. “Vernetzer”; 4. “Ausleger”; 5. “Cluster” combined with “Ausleger”; 6. “Plan” 
or Rows; 7. “Plan” or irregular Raster; 8. “Ausleger“; 9. “Cluster“ combined with a regular Raster; d) Road 
system with rule R2; e) & f) Road system with rule R3 
 

     
Fig. 19. Three-dimensional building structures based on 18e and 18d 
Ryc. 19. Trójwymiarowe struktury zabudowy bazujace na dwuwymiarowych układach 
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5. DISCUSSION AND FUTURE PROSPECTS 

Large construction projects are increasingly developed by private investors only without 
the participation of public authorities. This is the reason why economic considerations are 
given priority and social interests such as the quality of urban design are treated 
secondarily. 

In this case we need a strategy that satisfies the investors’ interests and nevertheless 
promotes the architectonic qualities which are of benefit to the general public. For an 
optimal economic usage of a plot to facilitate profitable buildings the maximisation of the 
lot coverage and the total floor area has to be ensured. Therefore the computer program 
developed can be used to meet these conditions and at the same time we can take these 
requirements as a strategic basis for the design of sophisticated spatial configurations. 
That is to say that we try to overcome the monotonous standard solutions not only with 
aesthetic but also with economic arguments. The opinion that architects are made 
obsolete by the introduction of such technology cannot be upheld as this is a factor of the 
general mechanisation of the world and its consequences. By comparison we only need 
consider mathematicians, who have not been eliminated by computer technology but 
have used it to enhance their science. 

 
Fig. 20. Examples for simple rasterised “Plan” structures 

 
Fig. 21. Examples for “Cluster” structures 
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Fig. 22. Examples for “Vernetzer” (upper row), and “Ausleger” structures 

Economic necessities result in a shortening of the planning period for property 
development. This generally results in a dependency on standardised solutions and 
conventional design processes instead of looking for optimal and ambitious concepts. A 
standardised design process usually makes use of standardised solution patterns instead 
of searching for an optimal and innovative conception. Quality assurance by a public offer 
of an idea competition is the exception among private investors. 

The support of planning processes using computers as a creative instrument can also 
improve the rationality as well as the quality of the design. Once the rules, which can also 
be considered as genotypes, for a structure are explored and proven in practise they can 
be used for further planning. The result of such a planning process, the phenotype, is 
different every time, because the generative process depends on the particular local 
environmental conditions that are expressed by U(H) above. In this way it becomes 
possible to revert to a proven solution without being restricted to a shallow copy. Only the 
main characteristics of a design are adopted. Artificial strategies of crossing and selecting 
several successful rules can be combined to achieve further optimised solutions 
(Goldberg, 1989). 

The instruments of the development plan can confirm the land-use and its allocation and 
provide guidelines for the spatial design by implementing building restriction lines, 
frontage lines and restrictions of use. At best there was a town-planning competition in 
the run-up to the development plan for better quality assurance. 

A new attempt for establishing a development plan could follow the example of the local 
counting and voting rules of the cellular automata model. This would offer the possibility 
to define the phenotype of the buildings by its genotype by means of a specific software 
system to control the rules and the derivable structures. Spacing distances and building 
restriction lines could be fixed far more flexibly if one makes the variables dependent on 
one another and takes into account the initial intention of these regulations to provide 
each room of a building with sufficient air and light. 
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GENEROWANIE STRUKTUR URBANISTYCZNYCH:  
METODA PLANOWANIA URBANISTYCZNEGO WSPOMAGANA 
PRZEZ SYSTEMY WIELOAGENTOWE1 I AUTOMATY KOMÓRKOWE 2 

Artykuł bazuje na założeniu, że struktura miasta może być zdefiniowana poprzez sześć 
podstawowych typów układów urbanistycznych. W celu umożliwienia bardziej komplek-
sowego planowania urbanistycznego, jako cel długoterminowy, Autor opracował metodę 
symulacyjną do generowania tych podstawowych układów i do przetwarzaniach ich w 
różne struktury urbanistyczne. Proces generatywny rozpoczyna się od dwuwymiarowej 
organizacji ulic oraz parcelacji wolnych obszarów. Dla realizacji tych dwóch pierwszych 
etapów podstawą jest odpowiedni system wieloagentowy. Następnie, z pomocą metody 
automatów komórkowych, wyznaczane są miejsca posadowienia budynków i tworzona 
jest przestrzenna struktura zabudowy. Zastosowanie proponowanej metody zostało tu 
zilustrowane na przykładzie symulacji dla obszaru zurbanizowanego miasta Monachium. 

Głównym zagadnieniem podjętych badań było określenie w jaki sposób poszczególne 
struktury urbanistyczne narastają w miastach. W tym celu potrzebowaliśmy podstawo-
wych typów układów urbanistycznych i w ten oto sposób nakreśliliśmy, bazując na opra-
cowaniach Klausa Humperta (1992; 1997), koncepcję sześciu „typów pól” (“Feldtypen”) 
pokazanych na ilustracji (ryc. 1). System sześciu wzorców jest przedstawiony w skali 
dokładności około 1:10 000. Odpowiednie zastosowanie tych wzorców, umożliwia opisa-
nie konstrukcji wszystkich form osadnictwa. Indywidualność miasta nie bazuje na tworze-
niu nowych wzorców, ale na indywidualnej aranżacji wzorów uniwersalnych. Są one 
kompatybilne w bezwzględnym porządku i różnorodnym współczynniku przemieszania.  

ULICE 

Nasze badania na tym poziomie rozpoczynają się od procesu dyfuzyjnie ograniczonej 
agregacji (symulacja DLA), który może być określany jako model kontaktowy (Batty, 
2005, s. 47-51). W procesach DLA cząsteczki podążają przypadkowymi ścieżkami ru-
chów Browna, dopóki nie połączą się wzajemnie tworząc zagregowane struktury (Witten i 
Sander, 1981). Model DLA może być zastosowany w każdym systemie, w którym dyfuzja 
jest podstawą systemu transportowego i gdzie struktura stopniowo się rozrasta w czasie 
przez dodawanie cząsteczek do istniejącej struktury. 

Możliwe jest więc opisanie przybliżonego rozwoju miasta w czasie z zastosowaniem mo-
delu automatów komórkowych (CA) oraz odpowiednio zaadoptowanego procesu DLA 
(Batty and Longley, 1994). Używając podobnego podejścia podjęliśmy pierwszą próbę 
i rozpoczynamy symulację w pustym krajobrazie, w którym system dróg zaczyna narastać 
krok po kroku. Jeśli zmienimy skalę z miasta jako całości do dzielnicy lub bezpośredniego 
sąsiedztwa oraz przyjmiemy podstawowy system dróg jako zdeterminowany przez wyge-
nerowaną sieć komunikacji lub przez istniejące wcześniej połączenia ponad lokalne, mo-
żemy uzyskać generatywne metody tworzenia sześciu podstawowych „typów pól” w więk-
szej dokładności. Na ilustracji pokazano dwa przykłady typów3 (ryc. 9).  

BUDYNKI 

W ramach tego poziomu badań koncentrujemy się na pytaniu w jaki sposób obszary 
z określonym już układem ulic mogą zostać zabudowane tak, aby odpowiadać ustalonym 
warunkom. W tym celu, pierwszym etapem jest badanie dwuwymiarowych struktur, gdzie 

                                                 
1 Ang. Multi-Agent Systems (MAS). 
2 Ang. Cellular Automata (CA). 
3 “Ausleger”-type, “Vernetzer”-type. 
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komórki są rozróżnianie między dwoma kategoriami – obszaru pustego i zabudowanego. 
W kolejnym etapie, dwuwymiarowe struktury tworzą podstawę dla generowanie trójwy-
miarowych struktur budynków. 

Do symulacji budynków stosowana jest już wyłącznie metoda automatów komórkowych 
(CA), a pierwszym zadaniem jest znalezienie odpowiednich reguł dla binarnych automa-
tów, by w rezultacie uzyskać optymalne wypełnienia obszaru. Dla sprawdzenia automa-
tów, został wprowadzony formalny opis dla reguł policzalności i wyboru. Dwuwymiarowe 
struktury ulic oraz zabudowanych i wolnych komórek, są podstawą dla metod generowa-
nia budynków 3D. Jednakże potrzebujemy rozszerzać logikę dwuwymiarowych automa-
tów komórkowych do trzeciego wymiaru. 

Możliwe są kolejne obostrzenia dla automatów 3D, jak na przykład nie wypełnianie komó-
rek ponad ulicami na wszystkich kondygnacjach, ale nie są one niezbędne. Powstające 
struktury budynków pokazują pewne wariacje, ale zasadniczo można je uznać za dobre 
i interesujące przełożenie prostych układów dwuwymiarowych (ryc. 14.)  

ZASTOSOWANIE 

Wcześniej przedstawione metody są zebrane w tym rozdziale, dla pokazania ciągłości 
generatywnego procesu planowania. Najpierw ogólnie przeglądamy różne struktury aby 
zilustrować podobieństwa ze strukturami, które mogą być znalezione w rzeczywistości. 
Następnie zaprezentowano różne warianty planowania dla określonego miejskiego ob-
szaru miasta Monachium. 

Rozważamy różne struktury urbanistyczne dla zbadania ich charakterystycznych cech 
oraz różne warianty możliwych form zabudowy, bazujących na ustalonym układzie dro-
gowym. Badania miały na celu ustalenie szerokiego spektrum wariantów z mnogości 
rozwiązań. Na załączonej ilustracji przedstawiono trójwymiarowe struktury wygenerowa-
ne na bazie dwuwymiarowych układów urbanistycznych (ryc. 19). 

Na kolejnych ilustracjach przedstawione jest zastosowanie omówionych metod (ryc. 20, 
21, 22). W pierwszej kolejności definiowany jest wymiar komórek i siatka jest nakładana 
na określony obszar miasta. Następnie tworzone są różne warianty rozwoju obszaru, 
z zastosowaniem określonego rodzaju wzorca układu urbanistycznego „typu pól” (na ryc. 
20 zastosowano typ “Plan”, na ryc. 21 – typ “Cluster”, na ryc. 22 – “Vernetzer” i  “Ausle-
ger”)4. Następnie, obszary wyznaczone przez siatkę ulic, są wypełniane dwuwymiarowy-
mi układami budynków. W końcowym etapie powstają różne trójwymiarowe struktury 
zabudowy, wynikające ze układów dwuwymiarowych. 

PODSUMOWANIE 

Komputerowe wspomaganie procesu planowania jako kreatywny instrument może polep-
szyć racjonalność i jakość planowania. Niekiedy zasady, które mogą być określane rów-
nież jako genotypy struktur urbanistycznych, po ich zbadaniu i sprawdzeniu w praktyce, 
mogą być stosowane do dalszego planowania. Rezultat takiego procesu planowania, 
jako fenotyp, jest różny za każdym razem, ponieważ generatywny proces zależy od in-
dywidualnych uwarunkowań środowiskowych. W ten sposób możliwym staje się powrót 
do sprawdzonego rozwiązania, bez ograniczania się do powierzchownego procesu ko-
piowania. Jedynie główne cechy charakterystyczne projektu są adoptowane. Sztuczne 
strategie wyboru niektórych zasad mogą być łączone w celu osiągnięcia dalszych zopty-
malizowanych rozwiązań. 
 

                                                 
4 Porównaj ryc. 1. 
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STRESZCZENIE 

Artykuł podejmuje kwestię lokalizacji przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem energii 
odnawialnych i oceną ryzyka ich negatywnego oddziaływania. Postuluje systematyzację 
zróżnicowanych przedsięwzięć, ich kategoryzację pod kątem uciążliwości środowisko-
wych, usystematyzowane diagnozowanie wpływu na sferę kulturową i społeczną. Propo-
nuje także metodykę związaną z przygotowywaniem polityki lokalizacyjnej na szczeblu 
planistycznym w skali gminy lub wyższego szczebla. 

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, energie odnawialne, studium lokalizacyjne, 
metodologia opracowań planistycznych. 

ABSTRAKT 

Article discusses the issue of location of renewable energy projects and problems related 
to raising the risk assessment of their negative impact. It aims at systematization of 
different projects, their categorization in terms of environmental nuisance, systematized 
diagnosis impact on cultural and social conditions. It proposes a methodology associated 
with the preparation of planning policy at the level of community or upper levels of 
administrative hierarchy. 

Key words: spatial planning, renewable energies, location study, methodology of spatial 
elaborations. 
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1. DYLEMATY PRZESTRZENNE A ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Narastająca konsumpcja energii stwarza zupełnie nowe perspektywy urządzania prze-
strzeni, działań planistycznych i projektowych – a więc na polu zarówno urbanistyk jak 
i architektury. Dostępność energii jest bowiem czynnikiem umożliwiającym rozwój struktur 
zurbanizowanych jak i powstrzymującym ten proces, o ile jest ona utrudniona lub na da-
nym obszarze niemożliwa. 

Istnieje bezpośrednie sprzężenie zwrotne między procesami planowania zagospodaro-
wania a procesami projektowania parametrów środowiska bezpośrednio, w sposób gene-
rujący konkretne i namacalne skutki. Z jednej strony projektowanie, jako działalność, 
którą dla potrzeb niniejszego artykułu możemy umownie uznać za działanie bottom up, 
jest przekazaniem w górę systemu precyzyjnej informacji o potrzebach przekształcanego 
środowiska zurbanizowanego. Projekt mierzy się z programem funkcjonalnym, z założe-
niami inwestycyjnymi, w tym dotyczącymi budżetowania, z problemem komfortu użytkow-
ników. Określenie uwarunkowań środowiska bytowego człowieka jest tu dokonywane 
wprost, mierzalne przez symulację, której skala błędu jest i musi być niewielka. Z drugiej 
strony planowanie jest określaniem potencjału przestrzeni, zestawu możliwości otwiera-
nych, by umożliwić proces inwestycyjny i wypełnienie przestrzeni takimi przedsięwzię-
ciami, które w możliwie najbardziej optymalny sposób wykorzystają lokalnie dostępne 
atrybuty, przyrodnicze czy cywilizacyjne. Plan wychodzi od nie do końca określonej spe-
kulacji na temat tego, czym przestrzeń może się stać. Plan nie jest rozwiązaniem proble-
mu skonstruowanego z potrzeb jednego lub wielu użytkowników przestrzeni, lecz jest 
konkluzją na temat wypadkowej wielu potrzeb – tych obecnych w przestrzeni i tych do-
strzeganych przez zespół autorski bądź włodarzy przestrzeni, najczęściej lokalną admini-
strację. Zderzają się potrzeby i potencjał, zamiary i skutki, przedsięwzięcia i ich oddziały-
wania. 

Problemy z jakimi przychodzi się borykać na każdym szczeblu działania w przestrzeni, 
zostały ledwie zasygnalizowane. Świadomie konfrontuję tu projektowanie architektonicz-
ne i planowanie przestrzenne próbując pokazać, że są to działania tożsamej kategorii, 
różniące się jedynie "wektorem", odpowiadającym kierunkowi postrzegania spraw i hie-
rarchizacji rozstrzygnięć. Projektant musi widzieć tło urbanistyczne, determinujące jego 
poczynania, nakładające limity, ale też i inspirujące. Natomiast planista musi rozumieć 
praktyczne konsekwencje swoich koncepcji, realność rezultatu podjętych decyzji, zależ-
ność cech przestrzennych, niekiedy odległych od siebie, sprzężonych jednakże w wytwa-
rzaniu określonych uwarunkowań. Te relacje stają się szczególnie istotne w przypadku 
podejmowania kwestii odnawialnych źródeł energii (OZE) i ich wpływu na gospodarowa-
nie przestrzenią. W dalszych rozważaniach skupię się bardziej na perspektywie plani-
stycznej, podejmę jednak próbę utrzymania relacji związanej z symultaniczną analizą 
skutków w (wirtualnie) zrealizowanym zagospodarowaniu. 

2. SYSTEMATYKA OZE I ODDZIAŁYWA Ń 

Nie zamierzając przeprowadzać systematycznej analizy OZE wspomnieć jednak muszę 
kilka informacji, które dla problemu ekologicznych źródeł energii są fundamentalne, rów-
nocześnie mając wpływ bezpośredni na rozpatrywanie lokalizacji przedsięwzięć. Zorien-
towanie na pozyskiwanie tego typu energii ma zróżnicowane konsekwencje przestrzenne 
i w odmienny sposób przekłada się na relację między sferą planowania i projektowania. 

Po pierwsze wyróżnimy takie sposoby pozyskiwania OZE, które należy podzielić na za-
wodowe i indywidualne. Rozwiązania indywidualne będą takimi, które realizowane są 
przede wszystkim dla dostarczania pozyskiwanej energii inwestorowi, a dostawa nadmia-
ru energii do sieci, elektrycznej lub cieplnej, odbywa się opcjonalnie, jako uboczny skutek 
podstawowego działania. Rozwiązania zawodowe ukierunkowane są natomiast na 
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sprzedaż energii do sieci i to jest podstawowym celem powstania instalacji OZE1. Roz-
różnienie to jest istotne ze względu na to, że determinuje wyznaczanie progów klasyfika-
cyjnych w ramach innych cech przedsięwzięć OZE. O ile przedsięwzięcia indywidualne 
nie muszą być definiowane poza wyznaczaniem maksymalnych limitów mocy zainstalo-
wanej, o tyle dla przedsięwzięć zawodowych wprowadzić tu należy dodatkowe zastrze-
żenia. 

Drugą analizowaną cechą w przypadku przedsięwzięć zawodowych musi być przestrzeń 
wymagana do zagospodarowania, co może oznaczać jej wykorzystanie w sposób eks-
tensywny, wielkopowierzchniowy lub intensywny, miejscowy. Takie rozróżnienie może 
jednak nie być dostatecznie precyzyjne, dlatego wydaje się niezbędne wprowadzenie 
referencji parametrycznej. Absorpcja przestrzeni na cele realizacji inwestycji może być 
uznana za działanie miejscowe, jeśli możliwe jest osiągnięcie dwóch wartości nie prze-
kraczających progów – po pierwsze, inwestycja taka wraz z całą niezbędną infrastrukturą 
nie powinna zajmować więcej, niż 10,0ha, po drugie natomiast wskaźnik pozyskiwanej 
energii nie powinien być niższy, niż 1MW/1ha powierzchni zabudowy obiektów związa-
nych z przedsięwzięciem OZE, z wyłączeniem dróg i instalacji podziemnych, względnie 
napowietrznych ciągów infrastruktury2. Inaczej należy wydzielić rozwiązania ekstensyw-
ne. Tu zaproponować można dwie kategorie, jedna z nich opisuje przedsięwzięcia eks-
tensywne lokalne, które mają niewielki uzysk mocy w stosunku do powierzchni (<1MW), 
ale ich realizacja z pełną infrastrukturą nie powoduje konsumpcji terenu powyżej 10,0ha, 
druga natomiast nie spełnia obu warunków podanych dla inwestycji lokalnych. 

Trzecią cechą przedsięwzięć zawodowych jest skala potencjalnego oddziaływania śro-
dowiskowego danej instalacji. Choć art. 144, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150, ze zmianami) wyznacza 
podstawową zasadę ograniczania emisji do środowiska do terenu przypisanego danej 
instalacji, to ta sama ustawa uznaje za konieczne regulowanie także sytuacji wyjątko-
wych, gdy oddziaływania nie sposób zamknąć w granicach tego terenu. Oddziaływania 
tego rodzaju mogą obejmować:  

– oddziaływanie związane z wprowadzaniem substancji do ziemi, 
– oddziaływanie związane z wprowadzaniem substancji do wód, 
– oddziaływanie związane z wprowadzaniem substancji do powietrza, 
– oddziaływanie elektromagnetyczne, 
– oddziaływanie akustyczne, 
– oddziaływanie olfaktoryczne, 
– oddziaływanie inne (nie mieszczące się w jednej z powyższych definicji). 

W chwili obecnej, ze względu na sposób zdefiniowania oddziaływań w wymienionym 
wyżej przepisie ustawy, wydzielić trzeba oddziaływania olfaktoryczne związane z funk-
cjonowaniem przedsięwzięć, gdyż pomimo trwania prac legislacyjnych oddziaływanie to 
nie doczekało się właściwych definicji prawnych i jest wyłączone z klauzul ochronnych 
obecnie obowiązujących ustaw. Spośród wyżej wymienionych najczęściej poza terenem 
inwestycji OZE mogą występować, analogicznie jak w przypadku inwestycji innego rodza-
ju, problemy związane z wprowadzaniem substancji do powietrza, dalej oddziaływania 
akustyczne, olfaktoryczne, rzadziej pozostałe. 

Emisje w obowiązujących przepisach są określone w kilku wydanych rozporządzeniach. 
Ich regulacje dotyczą zarówno emisji substancji do atmosfery3,jak i hałasu4. Ustala się też 

                                                 
1 Por. definicję energetyki zawodowej. GUS (2010: 17). Dla uproszczenia uznaje się za zawodowe także przed-
sięwzięcia określane w przywołanym opracowaniu jako przemysłowe. 
2 Postulowana wartość musi być modyfikowana wraz z adaptacją ogólnej energetycznej klasyfikacji przedsię-
wzięć OZE, a także wraz ze zmianą standardów instalacji – np. wzrostem uzysku energii z jednego urządzenia. 
3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z insta-
lacji (Dz. U. z 2011 roku Nr 95, poz. 558), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku Nr 16, poz. 97) oraz 
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uwarunkowania dotyczące składu ścieków, a konkretnie dopuszczalnej obecności sub-
stancji w ściekach wprowadzanych do środowiska5. Przypomnienie o tych dyspozycjach 
prawnych ma swoje dodatkowe uzasadnienie wykraczające poza kwestie OZE, gdyż 
w planowaniu przestrzennym wątek obiektywizacji skali emisji ma specyficzny wymiar. 
Zdarza się bowiem, że nawet organy zajmujące się ochroną środowiska nie odwołują się 
do progowych ilości substancji w środowisku, formułując apele i postulaty mające w za-
gospodarowaniu przestrzennym marginalne znaczenie i pozbawione wpływu na rzeczy-
wistość lokalizacyjną i inwestycyjną6. 

Czwarty zestaw cech określa potencjalną skalę wpływu na człowieka, przyrodę (szcze-
gólnie faunę) oraz krajobraz i ze względu na wielokryterialną strukturę tego wpływu przy-
porządkowanie zebranych tu cech jest najbardziej uznaniowe. Dla człowieka liczą się 
zagrożenie życia, zagrożenie zdrowia oraz zagrożenie komfortu powiązane ze sposobem 
ekspozycji na potencjalne oddziaływania, który może być długotrwały lub krótkotrwały. 
Dla świata zwierzęcego istotne będzie zagrożenie bytu gatunkowego, zagrożenie znisz-
czenia ostoi, zagrożenie wymuszonego przeniesienia ostoi, zagrożenie redukcji lub prze-
niesienia obszarów żerowania, zagrożenie oddziaływaniem barier w przestrzeni oraz 
procesy synantropizacji. Dla krajobrazu będą to odmienne kwestie – zdominowanie kra-
jobrazu, deformacja krajobrazu, przekształcenie krajobrazu i zauważalna obecność 
w krajobrazie7. 

Dla uproszczenia warsztatu studialnego i planistycznego proponuje się odnoszenie 
ewentualnych analiz, regulacji i opisu do symboliki, definiującej cechy szczególne każde-
go przedsięwzięcia. Wprowadzenie takiej systematyki powinno usprawnić klasyfikowanie 
potencjalnych instalacji OZE i – przynajmniej na wstępnym etapie studialnym, gdy nie-
znane są jeszcze szczegóły rozwiązań technicznych, specyfika konkretnego projektu – 
szacować obszar oddziaływania. 

Tab. 1. Cechy przedsięwzięć OZE. Źródło: autor 
Table 1. Features of "RES" project. Source: author 

Opis cechy przedsi ęwzięcia OZE / 
Feature of "RE" project 

Parametry brzegowe / Limiting parameters Symbol / S ymbol  

Przedsięwzięcia indywidualne / Indivi-
dual projects 

 I-OZE 

Przedsięwzięcia zawodowe / Business 
project 

 B-OZE 

intensywne, miejscowe >=1MW/1ha; <=10,0ha P 

ekstensywne, wielkopowierzchniowe - 
lokalne 

<1MW/1ha; <=10,0ha XL 

ekstensywne, wielkopowierzchniowe - 
rozproszone 

<1MW/1ha; >10,0ha XA 

brak oddziaływań poza terenem  O-0 

oddziaływanie (poza terenem) zwią- przekroczenie norm określonych w przepisach Og 

                                                                                                                                      
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2008 roku Nr 47, poz. 281). 
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826). 
5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 137, poz. 984). 
6 Por. stanowiska Wojewody Wielkopolskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w 
sprawie planów miejscowych na temat stosowania rozwiązań infrastrukturalnych, których eksploatacja powodu-
je "możliwie najniższe emisje". Oczywiście taki zapis w aktach prawa miejscowego, ale również w studiach 
gminnych jest nie do przyjęcia. 
7 UoN (2002: 36). 
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zane z wprowadzaniem substancji do 
ziemi 

oddziaływanie związane z wprowa-
dzaniem substancji do wód 

przekroczenie norm określonych w przepisach Ow 

oddziaływanie związane z wprowa-
dzaniem substancji do powietrza 

przekroczenie norm określonych w przepisach Oa 

oddziaływanie elektromagnetyczne przekroczenie norm określonych w przepisach Oe 

oddziaływanie akustyczne przekroczenie norm określonych w przepisach Os 

oddziaływanie olfaktoryczne intensywne zapachy poza terenem przedsię-
wzięcia OZE 

Oo 

oddziaływanie inne  Od 

zagrożenie życia długotrwałe obiektywne Hp1 

zagrożenie życia krótkotrwałe obiektywne Ht1 

zagrożenie zdrowia długotrwałe obiektywne Hp2 

zagrożenie zdrowia krótkotrwałe obiektywne Ht2 

zagrożenie komfortu długotrwałe subiektywne Hp3 

zagrożenie komfortu krótkotrwałe subiektywne Ht3 

zagrożenie bytu gatunkowego dotyczy gatunków endemicznych oraz szczegól-
nych siedlisk gatunków zagrożonych 

F1 

zagrożenie zniszczenia ostoi realizacja przedsięwzięcia powoduje ryzyko 
zniszczenia ostoi 

F2 

zagrożenie wymuszonego przeniesie-
nia ostoi 

realizacja przedsięwzięcia powoduje ryzyko 
presji na zwierzęta, które mogą porzucić dotych-
czasową ostoję i przenosić się w inne miejsce – 
wymuszona adaptacja do nowych warunków, 
dalekie od optymalnych warunki zmiany 

F3 

zagrożenie redukcji lub przeniesienia 
obszarów żerowania 

realizacja przedsięwzięcia powoduje ryzyko 
presji na zwierzęta, które mogą przenosić tereny 
żerowania, co może skutkować redukcją popu-
lacji albo innymi problemami dot. populacji 

F4 

zagrożenie oddziaływaniem barier w 
przestrzeni 

utrudnienia w migracji F5 

zagrożenie zmianą zachowań gatun-
kowych 

synantropizacja F6 

zdominowanie krajobrazu  L1 

deformacja krajobrazu  L2 

przekształtcenie krajobrazu  L3 

zauważalna obecność w krajobrazie  L4 

 

Polityka lokalizacyjna musi brać pod uwagę zasadnicze różnice między przedsięwzięcia-
mi zawodowymi a indywidualnymi oraz szczególne cechy, które determinują relacje mię-
dzy inwestycją OZE a środowiskiem (otoczeniem). W związku z tym teraz należy się 
przyjrzeć samym kategoriom przedsięwzięć OZE i ich możliwym implementacjom w prze-
strzeni. Kategorie te uporządkowano, rozpoczynając od wykorzystania energii wiatru. 
Jako cezurę przyjęto zmodyfikowaną wartość podawaną przez Gipe'a, to jest 50kW mocy 
zainstalowanej jako górną granicę instalacji indywidualnej. Z wskazanych przez Gipe'a 
parametrów pozostawiono natomiast średnicę rotora, ustalając jego maksimum na 9,0m8. 

                                                 
8 Cytowany autor wskazuje moc graniczną 20kW, ale należy pamiętać, że w okresie ostatniej dekady zmieniły 
się rozwiązania techniczne, dostępność i wydajność urządzeń indywidualnych. Gipe (1999: 13). 
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Systematyka elektrowni wodnych przyjęta została za licznymi źródłami wprowadzającymi 
cztery wielkości przedsięwzięć tego typu – elektrownie duże, małe, minielektrownie i mi-
kroelektrownie, z wartościami granicznymi odpowiednio na 5MW, 500kW i 100kW oddzie-
lającymi wymienione rodzaje9. Wartość 50kW używana jest jeszcze wraz z wartością 
500kW do klasyfikowania biogazowni rolniczych10, natomiast w pozostałych przypadkach 
przyjęto ujednoliconą wartość 1MW. 

Dla porządku trzeba zauważyć obecność kategorii wyjątkowych. Z jednej strony będą to 
instalacje do pozyskiwania biogazu ze ścieków, z odpadów wysypiskowych i innych, niż 
wysypiskowe. Dla tych przedsięwzięć, zastrzeżonych w praktyce do działań o charakte-
rze komunalnym, nie ustanawia się w ogóle wartości granicznych, gdyż przyjmuje się, że 
wszystkie rozwiązania i technologie mają charakter zawodowy. Z drugiej strony występu-
ją tu także kategorie specjalne produkcji biopaliw oraz uprawy roślin energetycznych. Tu 
nieobecność parametru liczbowego jest naturalna. 

W wybranych przypadkach źródło energii wykorzystuje kogenerację, a więc wspólne, 
zintegrowane generowanie energii elektrycznej i cieplnej podczas jednego procesu tech-
nologicznego. Dla przedsięwzięć takich nie ustanowiono odrębnej kategorii wskazując na 
kogenerację za pośrednictwem symbolu sumy. 

Tab. 2. Kategoryzacja przedsięwzięć OZE. Źródło: autor 
Table 2. Taxonomy of "RES" project. Source: author 

Kategoria podstawowa OZE 
/ Basic "RES" category 

Opis szczegółowy kategorii 
przedsi ęwzięcia OZE / Detailed 
description of "RES" project 

Warto ści graniczne / 
Limiting parameters 

Symbol / 
Symbol 

elektrownia wiatrowa zawodowa > 
energia elektryczna 

>50kW, h>30,0m, dr 
>9,0m 

IA Pozyskiwanie energii wiatru 

elektrownia wiatrowa indywidualna 
> energia elektryczna 

<=50kW, h<=30,0m, dr 
<=9,0m; max 1 urządze-
nie 

IB 

elektrownia słoneczna zawodowa > 
energia elektryczna 

>1MW IIA 

elektrownia słoneczna zawodowa > 
energia cieplna 

>1MW IIB 

elektrownia słoneczna indywidualna 
> energia elektryczna 

<=1MW IIC 

Pozyskiwanie energii słonecz-
nej 

elektrownia słoneczna indywidualna 
> energia cieplna 

<=1MW IID 

elektrownia geotermalna zawodowa 
> energia elektryczna 

>1MW IIIA 

elektrownia geotermalna zawodowa 
> energia cieplna 

>1MW IIIB 

elektrownia geotermalna indywidu-
alna > energia elektryczna 

<=1MW IIIC 

elektrownia geotermalna indywidu-
alna > energia cieplna 

<=1MW IIID 

zastosowanie balneologiczne - IIIE 

Pozyskiwanie energii geoter-
malnej 

zastosowanie rekreacyjne - IIIF 

Pozyskiwanie energii wodnej elektrownia wodna >5MW IVA 

                                                 
9 Taki sposób usystematyzowania elektrowni wodnych jest w literaturze przedmiotu popularny. Pośród źródeł 
por. EOW (2010: 146). 
10 Curkowski i in. (2010: 11). W źródle dolna granica określona została na 150kW, ale należy zauważyć, że 
nadal 50kW wyznacza pułap określonych rodzin rozwiązań technicznych. 
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mała elektrownia wodna >500kW, <=5MW IVB 

minielektrownia wodna >100kW, <=500kW IVC 

mikroelektrownia wodna <=100kW IVD 

biogazownia typu rolniczego, za-
wodowa > energia elektryczna 

>500kW VA 

biogazownia typu rolniczego, za-
wodowa > energia cieplna 

>500kW VB 

mini biogazownia typu rolniczego, 
zawodowa > energia elektryczna 

>50kW, <=500kW VC 

mini biogazownia typu rolniczego, 
zawodowa > energia cieplna 

>50kW, <=500kW VD 

mikrobiogazownia typu rolniczego, 
zawodowa > energia elektryczna 

<=50kW VE 

Pozyskiwanie energii biomasy 

(nie klasyfikowanej jako odpa-
dy) 

mikrobiogazownia typu rolniczego, 
zawodowa > energia cieplna 

<=50kW VF 

kategoria specjalna produkcja biopaliw - VG 

kategoria specjalna uprawa roślin energetycznych - VH 

instalacja do pozyskiwania energii z 
biogazu powstałego w rezultacie 
gospodarki ściekowej 

dopuszczalne tylko roz-
wiązania zawodowe 

VIA 

instalacja do pozyskiwania energii z 
biogazu wysypiskowego 

dopuszczalne tylko roz-
wiązania zawodowe 

VIB 

Pozyskiwanie energii biogazu 

instalacja do pozyskiwania energii z 
biogazu powstałego w rezultacie 
gospodarki odpadami innymi niż 
wysypiskowe 

dopuszczalne tylko roz-
wiązania zawodowe 

VIC 

instalacja do pozyskiwania energii z 
różnic temperaturowych w wodzie, 
zawodowa 

>1MW VIIA 

instalacja do pozyskiwania energii z 
różnic temperaturowych w wodzie, 
indywidualna 

<=1MW VIIB 

Pozyskiwanie energii różnic 
temperaturowych 

instalacja do pozyskiwania energii z 
różnic temperaturowych w powie-
trzu, indywidualna 

- VIIC 

Ew. kogeneracja oznaczana jest sumą symboli liczbowych, np. VA+B 

Rzetelny bilans pokazujący charakterystykę poszczególnych przedsięwzięć OZE w kon-
tekście skali ich faktycznych oddziaływań w przestrzeni jest jedynym sposobem, by po-
zadogmatycznie odnieść się do problemu relacji OZE – środowisko, a także by racjonal-
nie wspierać przedsięwzięcia dywersyfikujące źródła pozyskiwania energii. Realizacja 
postulatów zapisanych w dyrektywie unijnej w sprawie energii odnawialnych11, pomijając 
aspekt pewnych dyskusyjnych założeń, na których opiera się ten dokument, jest w chwili 
obecnej prawnie wiążąca dla Polski. Łącząc to z faktyczną potrzebą poszukiwania możli-
wości produkowania energii, które pozwoliłyby na uniezależnienie kraju od zmonopolizo-
wanych dostaw z jednego źródła, wspieranie rozwoju OZE ma swój wymiar praktyczny. 
Rozważne skorzystanie z oferowanych technologii może być rzeczywistym remedium, 
a zarazem istotnie poprawiać bilans emisji substancji do środowiska. Zgodnie wszystkie 
opracowania podkreślają jednak konieczność optymalizacji polityki lokalizacyjnej, zwłasz-

                                                 
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrek-
tywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. UE z 5 czerwca 2009 roku, Nr 140, poz. 16). 



384 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

cza dotyczącej przedsięwzięć, dla których niezbędne jest ekstensywne wykorzystanie 
terenu. 

Tab. 3. Matryca potencjalnych oddziaływań środowiskowych OZE. Źródło: autor 
Table 3. The Matrix of Potential Environmental Effects for "RES" projects (MPEERES). Source: author 

Rodzaj przedsi ęwzię-
cia OZE / "RES" pro-
ject type 

Zasięg terytorialny / 
Area coverage 

Główne oddziaływania 
środowiskowe / Primary 
environmental effects 

Pozostałe oddziaływania 
środowiskowe / Secondary 
environmental effects 

IA XA Os Hp2 Hp3 F5 L1 L2 L3 Oe L4 

IB P  Os Ht3 L2 

IIA XL  F1 F5 F6 L4 

IIB XL  F1 F5 F6 L4 

IIC P  F6 

IID P  F6 

IIIA P Og L4 

IIIB P Og L4 

IIIC P  Og 

IIID P  Og 

IIIE n/d Og  

IIIF n/d Og  

IVA P, XL F3 F5 L3 Os L4 

IVB P F5 Os F3 L3 L4 

IVC P  Os F3 L3 

IVD P  F3 L3 

VA P Oa Oo Hp3 Ht1 Hp2 L3 L4 

VB P Oa Oo Hp3 Ht1 Hp2 L3 L4 

VC P Oo Hp3 Oa Ht1 Ht2 L4 

VD P Oo Hp3 Oa Ht1 Ht2 L4 

VE P  Oa Oo Ht3 

VF P  Oa Oo Ht3 

VG n/d -* -* 

VH n/d -* -* 

VIA XL Ow Oo Hp3 L2 L3  

VIB XA Og Ow Oo Hp3 F6 L2 L3 

VIC XL, P Oo Hp3 L4 

VIIA XL  F2 L4 

VIIB P - - 

VIIC P - - 

*) Brak bezpośrednich oddziaływań na środowisko. Możliwe oddziaływania pośrednie. 

Wymieniony obowiązek roztropnej polityki lokalizacyjnej związany jest z szerokim poten-
cjalnym oddziaływaniem przedsięwzięć OZE, jakie uwidocznić można w matrycy poten-
cjalnych oddziaływań środowiskowych (MPEERES). Wyraźna staje się wyjątkowość 
przedsięwzięć OZE o relatywnie wysokim ryzyku negatywnego oddziaływania na prze-
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strzeń, do których należą przede wszystkim elektrownie wiatrowe i instalacje oparte 
o wykorzystanie biomasy i biogazu. Szczególny status posiadają elektrownie wiatrowe 
zawodowe o mocy powyżej 30MW i biogazownie pozyskujące gaz wysypiskowy, funkcjo-
nujące najczęściej w powiązaniu z miejscem gromadzenia odpadów komunalnych, które 
samo w sobie ma znaczącą uciążliwość przestrzenną udzielającą się otoczeniu. 

3. STRUKTURA METODYCZNA 

Ocena i rekomendacje dla przedsięwzięć OZE mają szczególne zadanie do spełnienia. 
Fakt zinstytucjonalizowania wsparcia dla OZE oraz doktrynalny i – niestety często – arbi-
tralny stosunek do ich wdrażania, w którym pomija się aspekty negatywne, powodują, że 
tym trudniej jest wyjść poza ramy wpisywania się w ogólnokrajowe strategie zarazem nie 
tracąc z oczu problemu relacji przestrzennych o potencjalnie konfliktowym charakterze. 
Powiększa to odpowiedzialność gremiów planistycznych, których obowiązkiem jest wielo-
dyscyplinarne rozpoznanie interakcji między projektami OZE i lokalnymi uwarunkowa-
niami fizjograficznymi, które mogą szczególnie sprzyjać, oferować przeciętne warunki lub 
być szczególnie wrażliwe na negatywne skutki wdrożenia projektu. 

 
Ryc. 1. Schemat CSSM. Źródło: il. autor 
Fig. 1. Complex System of Spatial Management scheme. Source: author 

Potrzeba uporządkowania działań uzasadnia zastosowanie procedur wspomagających 
jakość planowania przestrzennego i gospodarowania zasobami przestrzennymi. Opraco-
wanie autorskie wykrystalizowane na podstawie badań z okresu 2000-2005 zaprezento-
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wało w roku następnym propozycję zintegrowanego systemu zarządzania przestrzenią – 
Complex System of Spatial Management (CSSM)12. Zasadnicza idea, jaką postuluje 
CSSM w relacji do obowiązujących obecnie w kraju struktur administracyjnych, polegała 
na wdrożeniu wspólnych i kumulatywnych baz informacji o terenie, obejmujących zróżni-
cowane aspekty przestrzeni środowiskowej – przyrodnicze, kulturowe, społeczne, inne. 
Intencją była eliminacja zbędnego powielania informacji w opracowaniach, które zamiast 
dublowania kroków rozpoznawczych powinny dodawać do wspólnej puli wiedzy o terenie 
i korzystać z już zgromadzonych informacji, co z pewnością dawałoby wyższy poziom 
profesjonalizacji opracowań. Niestety spośród trzech postulowanych szczebli wdrożenia, 
lokalnego, regionalnego i krajowego, do czasu wypracowania prezentowanej w Pekinie 
struktury możliwa była aplikacja systemu na szczeblu lokalnym i to tylko w ograniczonym 
zakresie. Do dziś aplikacje, z konieczności niezbyt liczne, zatrzymały się na poziomie 
lokalnym, choć w kilku przypadkach udało się wytworzyć na szczeblu gminnym zasób 
danych, który pozwala na wielorakie działania związane z zarządzaniem zasobami prze-
strzennymi i który zaimplementował kluczowe elementy CSSM – interdyscyplinarną plat-
formę konfrontowania danych terenowych (czyli kontekstowe wiązanie danych dla celu 
wspierania wartości przestrzennych i ich ochrony), społeczną partycypację w planowaniu 
oraz silne pod względem kulturowym ukierunkowywanie ustaleń przestrzennych w odnie-
sieniu do obszarów urbanizacji, obejmujące typologizację przestrzeni na poziomie urba-
nistycznym, ale i architektonicznym – obu niezbędnych do podjęcia próby stanowienia 
ładu w szeroko rozumianym środowisku13. 

Blok problemowy analiz środowiskowych i kulturowych ECA wskazany w schemacie or-
ganizacji CSSM jest właściwym do rozpatrywania złożonych uwarunkowań przestrzen-
nych. Wartości, jakie posiada przestrzeń i jej zasoby stają się obecnie ze względu na 
skalę urbanizacji – zwłaszcza Europy, w tym Polski – zbyt cenne, by nawet w przypadku 
przedsięwzięć OZE pomijać antycypowanie możliwych strat. Przeciwnie, konieczne staje 
się rozpoznanie, czy straty związane z wdrożeniem OZE nie przewyższą potencjalnych 
korzyści. 

Wskazany blok ECA zawiera pięć składowych, które pozwalają po pierwsze zbadać zróż-
nicowane cechy i walory przestrzeni, po drugie i ważniejsze dokonać krytycznej syntezy 
danych i przez postać konfrontowanych wniosków cząstkowych (z poszczególnych ob-
szarów problemowych) wykrystalizować ocenę oraz rekomendacje dla interwencji 
w przestrzeni. Zbadanie zasobów naturalnych można uznać za weryfikację stanu środo-
wiska przyrodniczego, zbadanie zasobów kulturowych za analizę dziedzictwa kulturowe-
go, jego dystrybucji w przestrzeni i wpływu na ograniczenia w jej wykorzystywaniu, zaso-
by cywilizacyjne mają swoją implementację w badaniu wątków społecznych. Rama praw-
na i przepisy szczegółowe są niezbędne, gdyż studium lokalizacyjne wyznacza pewne 
rekomendacje dla ograniczeń w prawie wykonywania własności a także dokonuje przybli-
żonego szacowania skali oddziaływań, która przecież w rzeczywistej, jednostkowej apli-
kacji może się znacząco różnić od przyjmowanej we wstępnych analizach14. Działanie 
interdyscyplinarne (oraz inne wskazane na rycinie formy) sygnalizują sposób traktowania 
danych, rozszerzający a nie redukcjonistyczny sposób ich analizowania, wreszcie działa-
nia uzupełniające, jak choćby analizy chłonnościowe czy wstępne analizy opłacalności – 
uproszczone szacunki ekonomiczne. 

Badanie potencjału lokalizacyjnego jest dla OZE szczególnie ważne. Te zasoby energe-
tyczne nie są przecież dostępne wszędzie, a miejsca, w jakich można jej eksploatować, 
mogą pokrywać się z miejscami, które z punktu widzenia przyrodniczego, kulturowego lub 
społecznego mogą wykluczać implementację projektu OZE. Dlatego nie wystarczy jedy-

                                                 
12 Barełkowski (2006: 70-71). 
13 Barełkowski (2010: 375). 
14 Badania tego typu mają nieuchronne konsekwencje w postaci uśredniania i generalizowania pewnych wyni-
ków i jakkolwiek pretendują do miana aproksymowanej przeciętnej, to mogą nawet znacząco odbiegać od 
parametrów pojedynczej inwestycji – tak na jej korzyść jak i niekorzyść. 
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nie ocena potencjału, na tyle wielowątkowa, że niemająca przecież charakteru ścisłych, 
w pełni obiektywnych dyspozycji. Potrzebna jest procedura rekomendacyjna. 

 
Ryc. 1. Struktura metodologiczna studium lokalizacyjnego OZE. Źródło: il. autor 
Fig. 1. Methodological structure of allocation study for "RE". Source: author 

W każdym z wymienionych segmentów wykorzystania energii odnawialnych należy 
przedstawić ocenę lokalnego środowiska pod kątem wprowadzania danego rodzaju 
przedsięwzięć OZE, a także potencjalne rekomendacje lokalizacyjne. Metodyka tych 
działań obejmuje powiązanie istotnych fizjograficznych cech przestrzeni z cechami kultu-
rowych i wynikającymi z użytkowania społecznego, w których skala możliwości aplikacji 
OZE na danym terenie jest pochodną wniosków otrzymanych wskutek wypełnienia struk-
tury metodologicznej, w ramach której dokonuje się w kolejności: 

– przeglądu zasobów OZE dostępnych na badanym obszarze i ocenę możliwości ich 
eksploatacji (na tym etapie niezwiązaną istniejącymi ograniczeniami społecznymi, 
przyrodniczymi czy kulturowymi), 

– wstępnej oceny oddziaływań ogólnych OZE, przyjmowanych z pominięciem uwa-
runkowań lokalnych, prezentującej, na jakiego rodzaju oddziaływania typowe OZE 
mogą być narażone komponenty lokalnego środowiska, 

– analizy uwarunkowań środowiskowych z określeniem: 
− dodatkowych czynników wykluczających lokalizację przedsięwzięć w poszcze-

gólnych segmentach produkcji OZE, 
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− dodatkowych czynników ograniczających lokalizację przedsięwzięć w poszcze-
gólnych segmentach produkcji OZE, 

− dodatkowych czynników sprzyjających lokalizacji przedsięwzięć w poszczegól-
nych segmentach produkcji OZE, 

o ile którykolwiek z takich czynników występuje, 
– analizy uwarunkowań społecznych z określeniem: 

− dodatkowych czynników wykluczających lokalizację przedsięwzięć w poszcze-
gólnych segmentach produkcji OZE, 

− dodatkowych czynników ograniczających lokalizację przedsięwzięć w poszcze-
gólnych segmentach produkcji OZE, 

− dodatkowych czynników sprzyjających lokalizacji przedsięwzięć w poszczegól-
nych segmentach produkcji OZE, 

o ile którykolwiek z takich czynników występuje, 
– analizy tła ekonomicznego dla przedsięwzięć OZE, prezentującego aktualne uwa-

runkowania ekonomiczne determinujące opłacalność przedsięwzięć danego rodzaju, 
– analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć OZE wyłącznie z punktu widzenia 

korzyści i strat danego obszaru, zamieszkującej go lokalnej społeczności, a także 
zarządzającej nim jednostki samorządu terytorialnego, 

– syntezy powiązanej z ewaluacją potencjału lokalizacyjnego, uzupełnionej o zestaw 
wskazań co do umiejscawiania przedsięwzięć OZE na badanym obszarze. 

Poruszone tu kwestie przyjmują umowną waloryzację każdego rodzaju OZE, pokazując 
skalę ryzyka negatywnego oddziaływania zgodnie ze wzrostem wskaźnika liczbowego 
wyrażanego w przedziale od 0 do 10. Matryca waloryzacyjna OZE dla badanego obszaru 
jest skutkiem wstępnego przeglądu i przyczynkiem do podejmowania dalszych działań 
określających potencjał badanego obszaru pod kątem osadzania na nim projektu. 

Tab. 4. Przykładowa matryca waloryzacyjna OZE. Źródło: autor 
Table 4. Exemplary "RE" validation matrix. Source: author 
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Możliwość wytwarzania ener-
gii 

E E / C E / C E E / C E / C E / C E / C 

Stopień ingerencji w strukturę 
geologiczną 

1 1 5 3 2 5 3 1-3** 

Stopień ingerencji w strukturę 
hydrologiczną 

0 0 1 8 1 2 2 1-3** 

Stopień ingerencji w tereny 
leśne, zieleni wysokiej, ostoje 
zwierzyny*** 

3/8 0/2 0/3 2/6 3/8 6/10 6/9 2/3 

Stopień ingerencji w prze-
strzeń powietrzną (migracja 
zwierząt, komunikacja) 

6-10 3 0 0 0 3 3 0 
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Stopień ingerencji w krajobraz 
przyrodniczy 

7-10 3 2 6-10# 4 8-10## 6-10## 3 

Stopień ingerencji w krajobraz 
kulturowy 

7-10 3 2 3 5 7-10## 7-10## 2 

Typ przestrzennej ingerencji X X K X K K K K 

Możliwy charakter oddziały-
wań dla lokalnego środowi-
ska^ 

tylko 
negat. 

tylko 
negat. 

negat. i 
pozyt. 

negat. i 
pozyt. 

tylko 
negat. 

tylko 
negat. 

tylko 
negat. 

tylko 
pozyt. 

Łączny szacowany stopień 
ingerencji w środowisku 

6-9 2 3 4-5 5-7 7-10 6-10 1 

Możliwości wykorzystania 
energii na terenie Gminy dla 
rozwiązań indywidualnych 

TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK 

Możliwości wykorzystania 
energii na terenie Gminy dla 
rozwiązań zawodowych 

NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE 

Legenda: 0 – brak zauważalnych skutków, 1 – znikomy, 2 – niewielki, 3 – ograniczony, 4 – umiarkowany, 5 – 
znaczący, 6 – średni, 7 – duży, 8 – bardzo duży, 9 – decydujący, 10 – determinujący, X – ekstensywny, K – 
skumulowany, * - stopień ingerencji zależny od wielkości poszczególnych jednostek oraz wielkości kompleksu 
elektrowni wiatrowej; pominięto indywidualne elektrownie wiatrowe zapewniające potrzeby własne użytkownika, 
** - stopień oddziaływania zróżnicowany, zależny od przyjętych systemów pozyskiwania energii, *** - (-/-) ozna-
czenie wskazuje potencjalne oddziaływanie w przypadku lokalizacji poza strefą lasu lub zieleni wysokiej i ich 
otulin (pierwsza liczba) oraz potencjalne oddziaływanie w przypadku lokalizacji w strefie lasu lub zieleni wyso-
kiej i ich otulin, # - stopień ingerencji zależny od wielkości zakładu pozyskującego energię rzek oraz wielkości 
przekształceń krajobrazu niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania zakładu, ## - stopień ingerencji zależny 
od wielkości zakładu gospodarującego odpadami lub ściekami, ^ - ujęto jedynie zauważalne oddziaływanie 
lokalne pomijając np. pozytywny wpływ na bilanse środowiskowe w ogóle, $ - TAK dla indywidualnych lub lokal-
nych instalacji pozyskiwania energii słonecznej, NIE dla dużych elektrowni słonecznych 

4. PODSUMOWANIE 

Wydaje się, że kierunek transferu kompetencji w ramach administracji ze szczebla wyż-
szego na niższy, wyrażający się tym, że od ponad dekady następuje rezygnacja struktur 
rządowych z kontrolowania wielu aspektów funkcjonowania środowiska społeczno-
kulturowego, wymusza wręcz sprowadzenie zarządzania przestrzenią także na szczebel 
lokalnego zarządzania energią. Po przeniesieniu obciążeń organizacyjnych z zakresu 
szkolnictwa i oświaty, służby zdrowia, zasobów dziedzictwa historycznego, finansowania 
infrastruktury i innych, obecne regulacje wprowadzane do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89, poz. 625, ze zmianami) pokazują, 
że najkorzystniejsze będzie działanie wyprzedzające, pozwalające najpierw zbadać, czy 
dany obszar dysponuje potencjałem energetycznym, w jakim stopniu ten potencjał może 
ingerować w środowisko społeczno-kulturowe, a następnie prześledzić, czy złożone uwa-
runkowania sprzyjają danym przedsięwzięciom OZE. 

W szczególny sposób problem dotyczy energetyki wiatrowej i wykorzystania biomasy 
i biogazu, a zatem tych technik pozyskiwania energii, które w świadomości społecznej 
czy to wskutek braku odpowiednich informacji i edukacji, czy wskutek poczucia manipula-
cji informacją i przemilczaniu negatywnych skutków, upatrywane są jako najbardziej 
uciążliwe lub wręcz niebezpieczne. Bagatelizowanie naukowych podstaw określania po-
tencjału lokalizacyjnego prowadzą do nieuchronnych konfliktów w przestrzeni i rokują źle 
dla społecznej percepcji i ostatecznego rezultatu przedsięwzięcia OZE, nie sprzyjając 
krzewieniu pozytywnej wiedzy na temat OZE wśród społeczności. W miejsce dialogu 
można naturalnie wprowadzać socjotechnikę na poziomie szkół podstawowych, ale 
w zderzeniu z bezpośrednim odczuwaniem dyskomfortu wskutek doświadczania oddzia-
ływań OZE nawet techniki "oświatowe" mogą być nieskuteczne. Z mojego doświadczenia 
wynika, że znacznie więcej można zdziałać przez dialog społeczny prowadzony na etapie 
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wczesnego planowania przedsięwzięć. To właśnie jest podstawowa motywacja prezenta-
cji metodyki studiów lokalizacyjnych OZE. 

THE METHODOLOGY OF EVALUATION  
AND DETERMINATION OF "RES" PROJECT ALLOCATION 

1. SPATIAL DILEMMAS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES 

The civilization constantly increases demand for energy consumed and this factor is 
responsible for new perspectives of spatial management, planning activities and design 
activities – on the fields of urbanism and architecture. The issue of energy availability is 
obviously a prerequisite of any kind of development, and in the opposite case, its scarcity 
responsible for hampering the expansion of urban structures. 

There is direct feedback between the processes of land-use planning and processes to 
design environmental parameters directly, in a way that generates solid and tangible 
results. On one hand, the design, as an activity, which for the purposes of this article can 
be conventionally regarded as bottom-up effect, is the transfer of precise information 
about the needs of the urban environment transformed up to the central information 
system. The project has to deal with the functional program, the assumptions of 
investments, including those relating to budgeting, the problem of comfort. Establishing 
environmental determinants of human household usage is made here directly, 
measurable by the simulation, in which the scale of the error is and must be small. On the 
other hand, planning is the determination of potential space, the set of possibilities 
opened to allow the investment process and filling the space such projects, which in the 
most optimal way to utilize locally available attributes, nature and civilization. The plan 
comes from quite uncertain speculation on what the space can become. The plan is not 
the solution to problems of one or several users of space, but is a conclusion on the 
resultant multiple needs - those present in space and those perceived by the authors or 
the rulers of space, mostly local administration. The needs and capacities, intentions and 
effects, actions and their impact collide. 

Problems to contend at every level of action in space, were here barely sketched. The 
intention is to confront architectural design and planning in an attempt to show that they 
are similar in activities, differing only in a "vector", corresponding to the direction of 
perceptions and settlement hierarchy. The designer must see the urban background, 
which determine his actions, imposing limits, but also inspiring. The planner must 
understand the practical implications of their ideas, the reality of the outcome of decisions 
taken, the characteristics of spatial dependence, sometimes distant from each other, 
coupled, however, in the manufacture of certain conditions. These relationships are 
particularly important for addressing renewable energy sources (RES) and their impact 
on space management. In further discussion will focus more on planning perspective, 
however, undertake an attempt to maintain relationships related to the simultaneous 
analysis of the effects of the (virtually) completed land use. 

2. SYSTEMATICS OF RES AND THEIR ENVIRONMENTAL IMPAC TS 

Not intending to carry out a systematic analysis of RES it has to be noted that the 
problem of ecological energy sources are fundamental, while having a direct impact on 
the processing of location of projects. Focus on obtaining the type of renewable energy is 
varied, and the spatial implications of different ways resulting in the relationship between 
the sphere of planning and design. 
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First, distinguished are such methods of obtaining the RES, which should be divided into 
professional and individual. Individual solutions are those which are carried out primarily 
for the supply of energy for the investor with the eventual excess energy to be supplied to 
the grid. Electricity or heat is optional, as a side effect of the basic action. Professional 
solutions focus on the sale of electricity to the grid and it is a primary goal the creation of 
RES installations15. This distinction is important because it determines the classification 
threshold determination under the other features of RES projects. While individual 
projects may not be divided further, beyond the maximum limits of installed capacity, for 
professional projects there should be additional concerns. 

Another feature analyzed in the case of professional projects must be the space required 
for development, which may indicate its use as extensive, large or intense, localized. 
Such a distinction may not be sufficiently precise, because it seems necessary to 
introduce a reference parameter. Absorption area for the purposes of the investment can 
be considered a local effect, if it is possible to achieve the two values do not exceed 
thresholds - first, such an investment with all necessary infrastructure should not occupy 
more than 10 ha, while the second indicator should be less than 1MW/1ha surface 
facilities associated with the installation of RES project, excluding roads and installation 
of underground, overhead or infrastructure lines16. Otherwise, extensive solutions should 
be separated. Here one can propose two categories, the first describes the extensive 
local projects which have little power yield in relation to the surface (<1MW), but 
implementation of the full infrastructure does not consume more than 10.0 ha of land, 
while the other does not meet the two conditions given for local investments. 

The third feature is the scale of potential environmental impact of the installation. 
Although the art. 144, par. 2 of the Act of 27 April 2001 Environmental Protection Law 
(Journal of Laws of 2008 No. 25, item. 150, as amended) sets a fundamental principle of 
reducing emissions into the environment of the area assigned to the installation 
concerned, it is the same law considering necessary to regulate the exceptional situation 
where the impact cannot be contained within the limits of the area. Impacts of this kind 
may include: 

– The impact of the introduction of substances into the ground, 
– The impact of the introduction of substances into groundwater, 
– The impact of the introduction of substances into the air, 
– The electromagnetic, 
– The impact of acoustic, 
– The odoriferous impact, 
– The impact of other (not located in one of the above definition). 

At the moment, due to the way the impacts are defined, the above-mentioned provision of 
the Act does not include odoriferous impact associated with the functioning of projects, 
and as a result it must be separated. Despite the conducting legislative work for over a 
decade there is still no proper legal definition, and odoriferous emissions are excluded 
from the safeguard clauses in the existing law. Another case could be with the 
introduction of substances into the air, the impact of acoustic, odoriferous, rarely 
remaining emissions. 

Emission restrictions are set out in several published regulations. Their regulations apply 
to both atmospheric emissions17 and noise18. Also conditions on the composition of 

                                                 
15 C.f. the definition of professional energetics, GUS (2010: 17). Industrial developments are categorized as 
professional. 
16 Stipulated value must be modified with the implementation of general categorization of RES, and it must 
akcnowledge changes in stadards – e.g. increase of energy gain from particular unit. 
17 Regulation of the Minister of Environment 22 April 2011 on emission standards for installations (Journal of 
Laws of 2011, No. 95, pos. 558), Regulation of the Minister of Environment of 26 January 2010 on reference 
values for certain substances in the air (Coll. Laws of 2010, No. 16, pos. 97) and Regulation of the Minister of 
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wastewater, specifically authorization of the presence of contaminants released into the 
environment19. A reminder to those legal dispositions has additional reasons that go 
beyond issues of RES, as in planning the scale of emission topic objectivization has a 
specific dimension. It happens that even the bodies in charge of environmental protection 
does not refer to the threshold quantities of substances in the environment, formulating 
appeals and demands aimed at land use and non-marginal impact on the reality of 
location and investment20. 

The fourth set of traits determines the potential scale of impact on people, wildlife 
(especially fauna) and landscape and due to the structure of the impact of multi-criteria 
assignment features gathered here it is the most subjective one. For a man, life-
threatening, health risks and the threat of comfort associated with the exposure to the 
potential impacts that may be long or short are the most significant. For the animal world 
it is endangering species existence, the threat of destruction of the habitat, the threat of a 
forced transfer of the habitat, the threat of reduction or transfer of feeding areas, the 
threat of the impact of barriers in space and synanthropization processes. As it comes to 
landscape it will be different issues – overdomination of the landscape, deformation of the 
landscape, landscape transformation and noticeable presence in the landscape21. 

Preparatory and planning workshop is proposed to refer any analysis, regulation and the 
description of the symbolism, the defining characteristics of each project. The introduction 
of such a scheme should improve the classification potential of RES installations and - at 
least at the initial preparatory stage as yet unknown details of the technical solutions, the 
specifics of a particular project - estimated area of influence. 

Localization policy must take into account the fundamental differences between 
professional and individual projects and the specific features that determine the 
relationship between RES investment and the environment (surroundings). Therefore the 
categories of renewable energy projects and their possible implementations in space are 
to be analyzed. These categories are organized, beginning with the use of wind energy. 
As a turning point a modified value given by Gipe was adopted – 50kW installed capacity 
as the upper limit of individual installations. Parameters indicated by the diameter of the 
rotor were allowed as in Gipe's proposal, setting it at 9.0 m maximum22. Systematics of 
hydropower refers to numerous sources – here it introduces four volumes: large power 
plants, small and micro Minipower stations, with limits of 5 MW, respectively, 500kW and 
100kW separating these types23. The value of 50kW is used even with the value of 
500kW to classify agricultural biogas plants24, while in other cases, a standardized 1MW 
is taken as a limit value. 

There are exceptional categories. On the one hand biogas plants processing wastewater, 
using landfill and waste other than landfill. For these projects, practically restricted to 
communal activities, there shall be no limits at all, since it is assumed that all the 
solutions and technologies are professional. On the other hand, one must note specificity 

                                                                                                                                      
Environment dated 3 March 2008 on the levels of certain substances in the air (Journal of Laws of 2008 No. 47, 
item 281.). 
18 Regulation of the Minister of Environment of 14 June 2007 on acceptable levels of environmental noise 
(Journal of Laws of 2007 No. 120, item. 826). 
19 The Minister of Environment dated 24 July 2006 on conditions to be met for the introduction of sewage into 
the water or soil, and on substances particularly harmful to the aquatic environment (Dz.U. of 2006 No. 137, 
item. 984). 
20 C.f. the position of Governor of Great Poland and the Regional Directorate for Environmental Protection in 
Poznan on local plans on the use of infrastructure solutions, whose operation causes the "lowest possible 
emissions." Of course, such a provision in the acts of local law, but also in municipal studies, is unacceptable. 
21 UoN (2002: 36). 
22 Quoted author proposes 20kW power limit, but during the last decade, technology has changed, availability 
and performance of individual devices has increased greatly. Gipe (1999: 13). 
23 This way of structuring hydropower is popular in the literature. Among other sources c.f. EOW (2010: 146). 
24 Curkowski et al. (2010: 11). The source of the lower limit was determined to 150kW, but it should be noted 
that the level 50kW still sets specific groups of technical solutions. 
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of biofuels production and energy-oriented crops. Here the absence of a numeric 
parameter is natural. 

In selected cases RES enterprises use cogeneration energy source, and thus common, 
integrated generation of electricity and heat is executed in one process. For those 
projects a separate category is not established, and it is indicated through the sum of 
constituents. 

Reliable balance sheet showing the characteristics of individual projects of RES in the 
context of their actual scale of impacts in space is the only way to pozadogmatycznie 
address the problem of the relationship RES - the environment without scientifically 
undgrounded dogma labeling it as ecologically friendly developments. It is crucial to 
rationally support the project to diversify sources of energy production and to build social 
confidence. Implementation of these demands as formulated in the EU directives on 
renewable energy25 (while deciding not to discuss some important aspects of the 
assumptions on which these documents are based) is now legally binding for Polish. 
Acknowledging the actual need to seek opportunities to produce energy, which would 
protect strategic national safety from monopolized influences of the sole supplier, the 
supporting of RES development has a practical dimension. Prudent use of this kind of 
technology can be a real remedy, and also significantly improve the balance of emissions 
to the environment. According to all studies, however, it is imperative to emphasize the 
request to optimize the location policy, particularly for projects requiring an extensive land 
use. 

The obligation to conduct prudent location policy is a result of the broad potential impact 
of renewable energy projects that can be visualized in a matrix of potential environmental 
impacts (MPEERES). Here the uniqueness of renewable energy projects with a relatively 
high risk of negative impact on the area emerges, including primarily wind and 
installations based on the use of biomass and biogas. The special status must be 
recognized for wind turbines with a capacity of over 30MW, biogas and landfill gas 
harvesting plants, usually operating in conjunction with municipal waste collection site, 
which in itself is a significant nuisance for the environment. 

3. STRUCTURE OF THE METHODOLOGY 

Evaluation and recommendations for RES projects have a special task to fulfill. The 
support for the RES, the doctrinal and - unfortunately all too often - an arbitrary relation to 
their implementation has been institutionalized, which ignores the negative aspects. It is 
difficult to go beyond national strategies compatibility, and at the same time avoid losing 
sight of the problem of spatial relationships and their potentially conflictive character. This 
increases the responsibility of planning bodies whose duty is a multidisciplinary project to 
identify interactions between RES and local physiographic contexts that can specifically 
promote, offer average conditions, or be particularly sensitive to the negative effects of 
project implementation. 

The need to organize activities justifies the use of procedures supporting quality planning 
and management of spatial resources. Crystallized author's studies from the period 2000-
2005, and in the following years, presented a proposal for an integrated management 
system - Complex System of Spatial Management (CSSM)26. The basic idea, which 
CSSM calls in relation to existing administrative structures in the country, was to 
implement a common and cumulative land information databases, covering various 
aspects of the space environment - natural, cultural, social, other. The intention was to 
eliminate unnecessary duplication of information in the studies, which instead of 

                                                 
25 European Parliament and Council of the European Union 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of 
energy from renewable sources amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC 
(OJ EU of 5 June 2009, No. 140, pos. 16). 
26 Barelkowski (2006: 70-71). 



394 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

duplication of exploratory steps should add to the common pool of knowledge about the 
terrain and use of information already collected, which certainly would give a higher level 
of professionalization in proceeding with design and planning efforts. Unfortunately, 
among the three postulated levels of implementation, local, regional and national, until a 
time structure was presented in Beijing, it was possible to apply the system only at the 
local level and to a limited extent. To this day, the applications, not numerous, stopped at 
the local level. Nevertheless, in several cases it was possible to achieve local data 
output, which allows for multiple activities related to the spatial and resource 
management – it benefited from the implementation of key elements of the CSSM: an 
interdisciplinary platform for confronting data field (ie, data binding context for the 
purpose of promoting the values of spatial and protection), public participation in planning 
and strong in terms of cultural orientation of spatial arrangements in relation to urban 
areas, including spatial typology urban level, and architectural level - both essential to the 
regulation attempt governance in the wider environment27. 

Set of environmental and cultural analyses ECA, indicated in the CSSM organization 
scheme is responsible for handling complex spatial conditions. Values that space 
conveys and its more and more precious resources are - especially in Europe, including 
Polish – prioritized to be protected, particularly due to the scale of urbanization. Thus 
even in the case of RES projects one cannot allow to ignore the anticipation of possible 
losses. On the contrary, it is necessary to recognize whether the losses associated with 
the implementation of the RES does not outweigh the potential benefits. 

ECA indicated block contains five components, which allow first examine the different 
characteristics and qualities of space, and secondly and more importantly, make a 
synthesis of critical data and applications confronted by a form of partial (with specific 
problem areas) assessment and recommendations for intervention in space. Investigation 
of natural resources can be considered as verification of the natural environment, cultural 
resources study for the analysis of cultural heritage, its distribution in space and the 
impact of restrictions on its use, the resources of civilization to its implementation in the 
study of social topics. Legal frame and specific provisions are necessary because the 
study of localization sets some recommendations for restrictions on the exercise of 
intellectual property law and shall make an approximate estimation of scale effects, which 
after the actual, individual applications may vary significantly from the preliminary 
analysis28. Interdisciplinary actions (and other forms noted in the figure) indicate the 
treatment of data, expanded rather than reductionist in their analysis, and finally, 
complementary activities, such as preliminary absorptiveness analyses, cost-efficiency 
analyses – simplified cost estimates. 

Research on RES project localization is especially important. These energy resources 
are not yet available everywhere, and the place in which it can be operated, may coincide 
with the places, which from the standpoint of the natural, cultural and social background 
may preclude implementation. Therefore, it is not enough merely to assess the potential, 
being so multi-threaded that the exact nature cannot be completely and objectively  
unveiled. What is needed is a recommendation procedure. 

In each of these segments of renewable energy an assessment of the local environment 
in terms of placing a given type of renewable energy projects must be processed, as well 
as a potential location recommendations. The methodology of these activities include 
linking major physiographic features of the area including characteristics resulting from 
cultural and social use, where possible scale RES applications in the area is a derivative 
of the proposals received as a result of filling the methodological structure, within which 
consecutively should be performed: 

                                                 
27 Barelkowski (2010: 375). 
28 Studies of this type are inevitable consequences in terms of averaging and generalize certain results, and 
although the claim to be approximated the average, it may even vary significantly from the parameters of a 
single investment - that to her advantage and disadvantage. 
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– Review of the available renewable resources in the area and assess the feasibility of 
their use (at this stage are not linked to existing social constraints, natural or 
cultural) 

– Preliminary assessment of the overall impacts of the RES, taking local conditions 
without presenting, on what kind of impact a typical RES components may be 
exposed to the local environment, 

– Analysis of environmental conditions, specifying: 
− additional factors exclusive location of projects in various segments of the 

production of RES, 
− additional factors limiting the location of projects in various segments of the 

production of RES, 
− additional factors favoring the location of projects in various segments of the 

production of RES, 
if any of these factors occur, 

– Analysis of social determinants of the term: 
− additional factors exclusive location of projects in various segments of the 

production of RES, 
− additional factors limiting the location of projects in various segments of the 

production of RES, 
− additional factors favoring the location of projects in various segments of the 

production of RES, 
if any of these factors occur, 

– Analysis of the economic background to the RES projects, presenting the current 
economic conditions that determine the profitability of a given type of projects, 

– Analysis of the economic efficiency of RES projects solely from the perspective of 
the benefits and losses of the area, living it to the local community, as well as 
managing the local government units, 

– Synthesis associated with the evaluation of potential localization, supplemented by a 
set of indications as to locating renewable energy projects in the area. 

Issues raised here take any kind of conventional RES indexation, showing the scale of 
the risk of adverse effects according to the numerical growth rate expressed in the range 
from 0 to 10. RES valorisation matrix for the analyzed area is the result of a preliminary 
review and contribution to the further action defining the area, the potential to localize the 
project. 

4. SUMMARY 

It seems that the direction of transfer of powers in the administration is from a higher to a 
lower level. It is expressed in the fact that more than a decade the government follows to 
retracts from controlling many aspects of the socio-cultural life. It encourages spatial 
management to be brought to the level of local energy management. After transferring 
the burden of organizing system of education, health, heritage protection, infrastructure 
financing and others, current regulations introduced into the Act of 10 April 1997 Energy 
Law (Journal of Laws of 2006 No 89, pos. 625, as amended) show that pre-emptive 
actions may appear the best solution for environment, allowing first to examine whether 
an area has potential energy, to what extent this potential can interfere with the socio-
cultural sphere, and then investigate whether the complex factors contribute to the 
renewable energy ventures. 

In particular, the problem concerns the use of wind energy and biomass as well as biogas 
– the technologies of energy generation, which in the social perception are seen as the 
most onerous or even dangerous, even if this is the result of lack of adequate information 
and education, or sometimes as a result of manipulation of information or hiding adverse 
effects. Underestimation of the scientific basis for determining the potential localization 
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leads to the inevitability and the emergence of spatial conflicts and augur badly for social 
perception and the final result of RES projects, not favoring promoting a positive 
awareness of renewable energy among the community. In place of a dialogue one can 
always attempt to perform social engineering, even at primary school level, but in the face 
of the immediate sensation of discomfort due to experience RES effects and emissions 
this product of the "art of education" may be ineffective, not mention its moral aspects. 
Much more can be done using true, reliable social dialogue at an early planning stage of 
projects. This is the basic motivation to present methods of localization study for RES. 
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STRESZCZENIE 

Artykuł porusza kilka aspektów planowania przestrzennego i procesu dotyczącego decy-
zji o warunkach zabudowy i o pozwolenie na budowę opartych na polskim ustawodaw-
stwie. Przedstawia wybrane zagadnienia związane ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz problematykę dotyczącą infrastruktury 
technicznej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Porusza możli-
wości skrócenia czasu przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i o pozwolenie na 
budowę. 

Słowa kluczowe: planowanie miejscowe, decyzja o pozwolenie na budowę. 

ABSTRACT 

The article refers to some aspects of spatial planning and process related to Decision on 
Land Development and Management Conditions and Building Permission based on 
Polish legislation. Presented selected problems related to study of land use condition and 
directions of municipality and technical infrastructure in Local Plans of Spatial 
Development. It brings up possibilities of shortening the period of delivery of Decisions on 
Land Development and Management Conditions and Building Permissions. 

Key words: local planning, building permission. 
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ma w prak-
tyce moc prawną tylko przy sporządzaniu miejscowych planów, które muszą być z nim 
zgodne. Studium służy również do określenia przy wycenie nieruchomości jej przezna-
czenia1 w przypadku braku miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyraźnie mówi, że studium nie 
jest aktem prawa miejscowego, tym samym jego zapisy nie niosą za sobą skutków praw-
nych. Zdarzały się wielokrotnie zmiany zapisów ustaleń studium, które zmieniały prze-
znaczenie poszczególnych terenów i z tego powodu nie mogły być pobierane opłaty lub 
wypłacane odszkodowania, co może wystąpić przy uprawomocnieniu się miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Kupując nieruchomość, która nie jest objęta 
miejscowym planem i niemająca decyzji o warunkach zabudowy, nie można mieć pewno-
ści, że będzie można ją zagospodarować według zapisów studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania gminy. Według ustawy decyzja o warunkach zabudowy nie 
musi być zgodna ze studium. Skoro jest taka sytuacja prawna, to nie powinno się brać 
pod uwagę przeznaczenia nieruchomości takiego, jakie jest zapisane w studium uwarun-
kowań, tylko stan istniejący nieruchomości. 

Tab. 1. Źródło: "Planowanie przestrzenne w gminach" – badanie za 2010, Ministerstwo Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
– stan na 2010 

Czy gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania gminy? 

Gminy 
miejskie 

Gminy 
miejsko-
wiejskie 

Gminy 
wiejskie 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Razem 

1. posiada 158 366 1 107 34 1 665 

2. posiada, ale jest w trakcie zmiany 81 230 444 31 786 

3. nie posiada, ale studium jest w trakcie sporządzania          2 1 10 0 13 

4. nie posiada i nie przystąpiła do sporządzania studium            0 0 15 0 15 

RAZEM    241 597 1 581 65 2 479 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest swoistym 
odpowiednikiem planów ogólnych, które były prawem miejscowym przed 1995 rokiem, 
a niektóre do 2003 roku. Zapisy studium są często bardziej dokładne niż było to 
w planach ogólnych. Ustalenia studium w określonym zakresie mogłyby być prawem 
miejscowym. Zmiana prawa w zakresie planowania przestrzennego, umożliwiająca 
uchwalenie części ustaleń studium jako obowiązujące, dałaby gminom bezpieczniejsze 
gospodarowanie przestrzenią. Najprostszy przykład to tereny zalewowe, dla których w 
wielu miejscach nie ma sporządzonych miejscowych planów, a są one częściowo zabu-
dowane. W tej sytuacji ustalenia studium wprowadzające zakaz zabudowy mogłyby być 
obowiązujące, co dałoby możliwość władzom lokalnym nie wydawania decyzji o warun-

                                                 
1 W ustawie o gospodarce nieruchomościami jest określone: Art. 154 Szacowanie nieruchomości  
1. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca 
majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie 
w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości 
podobnych. 
2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu. 
3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytko-
wania nieruchomości 
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kach zabudowy na tych terenach. Takie zmiany w studium nie byłyby bardzo kosztowne 
(tabela nr 2 przedstawia średnie koszty sporządzenia ostatniej zmiany w studium w po-
szczególnych województwach), a częściowo ograniczyłyby zagrożenia, tym bardziej, że 
duża część kraju posiada studium, co przedstawia tabela nr 1. 

Tab. 2. Źródło: "Planowanie przestrzenne w gminach" – badanie za 2010, Ministerstwo Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej 

Średni koszt sporządzenia zmiany 
w studium poniesiony w 2010 r. 

(tys.zł) 
Średni koszt sporządzenia ostatniej zmiany w studium w tys. zł 

Województwo 
gminy  

miejskie 
gminy  

miejsko-
wiejskie 

gminy  
wiejskie 

miasta na 
prawach 
powiatu 

średnia woj. 

Dolnośląskie 48,40 39,33 37,23 0,00 40,00 

Kujawsko-pomorskie 50,00 89,50 27,80 0,00 46,00 

Lubelskie 74,67 18,80 32,47 62,00 36,81 

Lubuskie 19,50 65,80 38,43 43,00 45,33 

Łódzkie 18,00 60,25 45,08 168,00 49,95 

Małopolskie 79,00 78,50 77,83 0,00 78,06 

Mazowieckie 36,20 20,50 44,27 0,00 34,67 

Opolskie 19,00 84,67 30,17 0,00 45,40 

Podkarpackie 41,50 23,60 20,57 40,00 25,67 

Podlaskie 0,00 27,33 16,50 0,00 19,45 

Pomorskie 16,00 48,00 37,13 26,00 34,50 

Śląskie 28,00 85,75 50,83 54,00 54,55 

Świętokrzyskie 0,00 36,25 33,00 36,00 34,45 

Warmińsko-mazurskie 0,00 27,86 46,13 100,00 44,94 

Wielkopolskie 3,00 30,08 31,80 47,00 30,79 

Zachodniopomorskie 30,00 61,20 30,67 0,00 48,59 

ŚREDNI KOSZT DLA KRAJU 36,00 44,65 38,92 67,09 41,34 

 

Rządzący dostrzegają problem, jakim jest sporządzanie studium, które w praktyce umoż-
liwia sporządzanie miejscowych planów. W projekcie koncepcji przestrzennego zagospo-
darowania kraju, jest napisane: na poziomie lokalnym podstawowym dokumentem pozo-
staje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodny ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku braku planu – 
funkcj ę aktu prawa miejscowego pełni studium ) uwzględniające zadania wynikające 
z dokumentów rozwoju społeczno-gospodarczego szczebla krajowego i regionalnego, ale 
także realizujących długoterminowe cele rozwoju lokalnego.2 Jeżeli w przypadku braku 
miejscowego planu, bez żadnych ograniczeń jego rolę będzie pełnić studium, to mogłoby 
być niebezpieczne dla zachowania ładu przestrzennego, ponieważ zapisy studium są 
bardzo ogólne zarówno w części tekstowej jak i części graficznej (ryc. 1). Mogłoby to 
doprowadzić do zaniechania sporządzania przez gminy miejscowych planów. Studium 

                                                 
2 PROJEKT DOKUMENTU RZĄDOWEGO PRZEZNACZONY DO KONSULTACJI, Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – projekt, str. 149, 25 stycznia 2011 roku, Warsza-
wa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
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powinno pełnić funkcję prawa miejscowego, ale w ograniczonym zakresie określonym 
ustawowo.  
 

 
Ryc. 1. Fragment rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szcze-
cin. Źródło: il. Urząd Miasta Szczecin 
Fig. 1. Part of picture infrastructure in local planning. Source: Urząd Miasta Szczecin 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PLANIE MIEJSCOWYM 

Rozporządzenie nakazuje ustalenie w miejscowym planie układów komunikacyjnych 
i sieci infrastruktury technicznej z ich parametrami (określenie układu komunikacyjnego 
i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacja ulic i innych 
szlaków komunikacyjnych3). Tu należy się zastanowić, ze względu na szybko zmieniają-
ce się procesy technologiczne, czy w miejscowym planie powinno być określane dokład-
nie, jakie parametry mają mieć elementy infrastruktury i czy prowadzenie sieci oraz pod-
łączenia do niej muszą być określane w planie.  

Zapisy ustaleń miejscowego planu określają, z jakiej ulicy ma być doprowadzone podłą-
czenie poszczególnych sieci infrastruktury technicznej do danego terenu elementarnego. 
Bywa, że ustala się podłączenie do sieci z ulicy znacznie odległej od tej, do której przyle-
ga nieruchomość. Ponieważ plan miejscowy jest prawem przestrzennym, więc muszą być 
realizowane jego ustalenia. Taka sytuacja prowadzi do tego, że spełniając ustalenia pla-
nu musimy ciągnąć nowe sieci, chociaż w przyległej do nieruchomości ulicy jest pełna 
infrastruktura techniczna, do której można się podłączyć. Pomyłki przy zapisie ustaleń 
planu skutkują przedłużaniem czasu inwestycji i bywają kosztowne. Można próbować 
przy zapisywaniu ustaleń planu stosować ogólne zapisy, np. dotyczących infrastruktury 

                                                 
3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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technicznej, że dopuszcza się inne rozwiązania zgodne z obowiązującymi zasadami roz-
wiązań technicznych i technologicznych dostosowanych do istniejących warunków 
w okresie realizacji, jednak taki zapis mógłby być odbierany, jako niezgodny z rozporzą-
dzeniem3. 

Istotna jest infrastruktura drogowa. Projektowanie dróg jest bardzo ważnym elementem, 
który wpływa na rozwój terenów. Komunikacja kołowa może ułatwić funkcjonowanie da-
nego obszaru lub też ten rozwój zahamować. Drogi mogą łączyć, ale również dzielić.  

W projektowaniu dróg i nie przypisywaniu ich własności na tym etapie miejscowego planu 
mogą pojawić się komplikacje prawno-ekonomiczne. Przykładem może być zaprojekto-
wanie drogi wewnętrznej na gruntach prywatnych. Właściciel według ustaleń miejscowe-
go planu podzielił i następnie sprzedał działki budowlane przylegające do drogi we-
wnętrznej. Sprzedając poszczególne działki właściciel nie sprzedał jednocześnie po-
szczególnym właścicielom udziału w drodze, a tym samym została mu nieruchomość, 
którą stanowi droga dojazdowa. Pozbycie się takiej drogowej nieruchomości jest trudne, 
ponieważ nie ma przepisów, które taką sytuacje regulują. Czy nie powinno być regulacji, 
które tak jak przypisują własność poszczególnych dróg publicznych krajowych – należą-
cych do skarbu państwa, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – należących do wła-
ściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy, tak ustalałyby czy droga dojazdo-
wa do konkretnych nieruchomości może być własnością jednej osoby czy współwłasno-
ścią właścicieli działek, którzy z niej korzystają? Właściciele takich nieruchomości drogo-
wych starają się, żeby przejęła je gmina, jednak jeżeli w planie miejscowym jest zapis 
o drodze dojazdowej a nie publicznej, gmina nie ma takiego obowiązku.  

W Polsce jest tak dużo i tak szczegółowych aktów prawnych, że nawet fachowcy z danej 
dziedziny nie znają wszystkich przepisów dotyczących ich dyscypliny. Zbyt szczegółowe 
określanie na przykład jak mają wyglądać zapisy miejscowego planu, prowadzą nieraz do 
ograniczenia „zdrowego” podejścia do ustaleń planów.  

W POSZUKIWANIU KRÓTSZEGO PROCESU PLANISTYCZNEGO  
I PROJEKTOWEGO 

Istnieje ogólna w Polsce tendencja do maksymalnego skracania czasu w procesie pla-
nowania miejscowego i uzyskiwania pozwolenia na budowę. Skrócenie czasu przy spo-
rządzaniu miejscowego planu, nie powinno już mieć miejsca. Jest to prawo przestrzenne, 
które nie ma określonego czasu obowiązywania, więc teoretycznie może trwać dziesiątki 
lat. Taki plan musi być sporządzony rzetelnie i mieć akceptację społeczną, więc czas 
jego sporządzania z uwzględnieniem wszystkich procedur powinien zostać taki, jaki jest 
na dzień dzisiejszy. Natomiast zastanowić się należy nad wydawaniem decyzji o warun-
kach zabudowy i pozwoleniu na budowę. Konieczne jest uczestnictwo społeczne w zago-
spodarowaniu przestrzeni, jednak w Polsce zawiadamia się kilka razy w tej samej spra-
wie nawet gdy już za pierwszym razem nie ma żadnego sprzeciwu. Z drugiej strony kon-
sultacje są ograniczone do osób mogących mieć interes prawny, czyli w praktyce ograni-
cza się do właścicieli nieruchomości przylegających do projektowanej inwestycji. Ilustra-
cja nr 2 przedstawia jak wyglądają konsultacje społeczne przy procesie sporządzania 
miejscowego planu i decyzjach o warunkach zabudowy i o pozwoleniach na budowę. 

W procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i o pozwolenie na budowę jest 
kilka szans na skrócenie czasu jej wydawania. Jedną z podstawowych jest likwidacja 
wielokrotnego zawiadamiania osób mających interes prawny4 dotyczący wydania decyzji. 

                                                 
4 Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14. 06. 1960 r. z późn. zmianami art. 28 Stroną jest 
każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze 
względu na swój interes prawny lub obowiązek. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07. 1994 r z późn. zmianami Art. 28 pkt. 2 Stronami w postępowaniu 
w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nierucho-
mości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.  
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W procesie sporządzania miejscowego planu lub wydawania decyzji o warunkach zabu-
dowy jest możliwość dla wszystkich zainteresowanych wniesienia swoich zastrzeżeń do 
tych ustaleń. Nie powinno być po raz kolejny zawiadomień osób mogących mieć interes 
prawny na etapie wydawania decyzji o pozwolenie na budowę, ponieważ jest ona wyda-
wana na podstawie projektu budowlanego, który musi być zgodny z ustaleniami miejsco-
wego planu5 lub w razie jego braku z decyzją o warunkach zabudowy6. Likwidacja zawia-
damiania na etapie wydawania decyzji o pozwolenie na budowę zdecydowanie skróciłaby 
czas jaki jest potrzebny do rozpoczęcia inwestycji. Schemat (ryc. 2) pokazuje ile razy są 
zawiadamiane osoby, których interes prawny może być naruszony. Zniesienie zawiado-
mień może mieć miejsce dla inwestycji, które bezpośrednio nie stykają się z istniejącą 
zabudową. Chcąc przeprowadzić taką zmianę, należałoby zmienić, a właściwie wrócić do 
pisemnego zawiadamiania wszystkich właścicieli nieruchomości objętych projektem miej-
scowego planu lub jego zmiany. Istnieje wtedy pewność, że każdy potencjalny zaintere-
sowany wie o planach gminy dotyczących planowania miejscowego. Rozwiązanie to daje 
również duże szanse, na większe zainteresowanie społeczne. 

 

 
Ryc. 2 Uczestnictwo społeczne w procesie planowania miejscowego oraz zawiadomienia osób w procesie 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę. 

                                                 
5 Obowiązkowo w procesie powstawania miejscowego planu odbywają się konsultacje społeczne. 
6 W procesie wydawania decyzji o pozwolenie na budowę są zawiadamiane osoby mogące mieć interes praw-
ny. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

Decyzja o warunkach zabudowy 

Konsultacje społeczne 

Zawiadomienie o projekcie decyzji o warunkach zabudowy[8] 

Uprawomocnienie się decyzji po 14 dniach od otrzy-

mania ostatniej zwrotki od zawiadamianych osób 

Oczekiwanie na zwrotki o odbiorze zawiadomienia 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 

Oczekiwanie na zwrotki o odbiorze zawiadomienia 

Wnioski do projektu miejscowego planu 

Uprawomocnienie się miejscowego planu po 14 

dniach od ogłoszenie w dzienniku województwa, 

w trakcie którego plan może być zaskarżony 

Decyzja o pozwolenie na budowę 

Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji o pozwolenie na budowę[9] 

Oczekiwanie na zwrotki o odbiorze zawiadomienia 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę 

Oczekiwanie na zwrotki o odbiorze zawiadomienia 

Uprawomocnienie się decyzji po 14 dniach od otrzymania ostatniej zwrotki od zawiadamianych osób 

Zgłoszenie na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowla-

nego i projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 
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Przy wydawaniu decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji, które mają powstać bez-
pośrednio przy istniejącej zabudowie, powinno powiadamiać się osoby mogące mieć 
interes prawny, ale można by je ograniczyć do jednokrotnego zawiadomienia. Na etapie 
sporządzania decyzji o pozwolenie na budowę wszystkie zainteresowane strony po za-
wiadomieniu mogłyby odwołać się od tej decyzji, a jeżeli to by nie nastąpiło, to mogłaby 
być wydana ostateczna decyzja, bez następnego powiadamiania stron. 

Nie chodzi o usunięcie z procesu inwestycyjnego osób, których interes prawny może być 
naruszony. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją nowelizację prawa 
budowlanego (Art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy − Prawo 
budowlane), między innymi przez brak możliwości uczestnictwa osób, których interes 
prawny może być naruszony7.   

Decyzja o pozwolenie na budowę uprawomocni się po 14 dniach od momentu odebrania 
zawiadomienia przez ostatnią ze stron postępowania administracyjnego, jeżeli nie zosta-
ną wniesione odwołania. W Prawie budowlanym zapisano, że decyzja pozwolenia na 
budowę musi być wydana w ciągu 65 dni8, to miało skrócić czas czekania. Jednak wyda-
nie decyzji a uprawomocnienie się i możliwość rozpoczęcia budowy to dwie różne spra-
wy. Urzędnik wydaje decyzję w określonym czasie, jednak nie jest to jednoznaczne 
z uprawomocnieniem się jej, ponieważ często się zdarza, że dopiero w dniu wydania 
została wysłana korespondencja do wszystkich uczestników postępowania. Opóźnienie 
zaczyna się w urzędzie, następnie poczta w różnym czasie przesyła ją, na koniec ktoś 
z uczestników postępowania może z różnych przyczyn nie odbierać listu. Rozpoczęcie 
budowy może zacząć się na 7 dni9 po zawiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia budowy. 
Można ten czas 7 dni zlikwidować i ewentualnie tylko w wyjątkowych sytuacjach wpisy-
wać w decyzji o pozwoleniu na budowę taki obowiązek. 

To wszystko pokazuje jak długi jest w sumie czas przeznaczony do tego, żeby można 
było rozpocząć budowę. W tych procedurach należy znaleźć możliwości do skrócenia 
tego czasu. 

SELECTED LEGAL ISSUES AGAINST PRACTICE  
IN LOCAL PLANNING 10 

STUDY OF LAND USE CONDITIONS AND DIRECTIONS OF MUNI CIPALITY 

The study of land use conditions and directions of municipality has in practice legal 
validity only at preparation of Local Spatial Arrangement Plans, which must be 

                                                 
7 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011: W obowiązującym stanie prawnym, można 
rozpocząć budowę pod warunkiem, uzyskania pozwolenia, które ma charakter decyzji administracyjnej, jego 
wydanie musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, z udziałem nie tylko 
inwestora, lecz także innych zainteresowanych podmiotów, w szczególności właścicieli sąsiednich nieruchomo-
ści, na które zamierzona inwestycja może niekorzystnie oddziaływać. Podmioty te muszą być zawiadomione o 
wszczęciu postępowania i uczestniczą w postępowaniu na prawach strony, w szczególności mogą składać 
wnioski dowodowe i mają prawo odwołać się od decyzji o pozwolenie na budowę. Dzięki temu mogą skutecznie 
bronić swoich praw i interesów. 
8 Art. 65 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane: W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwo-
lenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia 
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za 
każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 
9 art. 41 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane: Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie roz-
poczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczę-
ciem, dołączając na piśmie 
10 Tłumaczenie artykułu na język angielski – Adam Zwoliński 
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unanimous with it. Also the study serves a purpose of determining the use of real-estate 
at pricing stage, in case of lack of Local Spatial Arrangement Plan or study of land use 
condition and directions of municipality. 

The Act of planning and land arrangement clearly states, that the study is not an legal act 
of local spatial law, that means its records have no legal consequences. There were 
many examples of changes in records of the study resulting in fact, that charges or 
compensations resulting from those could not have been completed. It could be done at 
legalization of Local Spatial Arrangement Plan. There is no certainty that one can arrange 
some real-estate on the study of land use conditions and directions of municipality, while 
buying it when it is not included in Local Spatial Arrangement Plan. According to legal act 
the decision on land development and management conditions does not have to be 
unanimous with the study document. Since there is such legal circumstance, it should not 
be taken into consideration the use of real-estate recorded in the study, but state in fact.  

Table 1. Source: "Spatial planning in municipalities" – research in 2010, Ministry of Transportation, Civil 
Engineering and Maritime Economy 

The study of land use conditions and directions of municipality – as in 2010 

Does municipality have valid study of land use conditions  
and directions of municipality? 

Urban 
municipa

lities 

Urban-
rural 

municipa
lities 

Rural 
municipa

lities 

District 
towns 

Total 

1. do have 158 366 1 107 34 1665 

2. do have, but in modification stage 81 230 444 31 786 

3. do not have, but the study is at preparation stage           2 1 10 0 13 

4. do not have and there is no process of preparation  
of the study             0 0 15 0 15 

                                                              TOTAL  241 597 1 581 65 2479 

 

The study of land use conditions and directions of municipality is equivalent of general 
plans, which have been local legislation before 1995. The records of study are often more 
accurate than in general plans. The change of spatial planning law, which could facilitate 
some records of the study to have legal validity of spatial law, could have given much 
wider possibilities of land arrangement within municipalities. The simplest case are some 
flood-risk areas, which in many cases have no valid local plans, but still being partially 
built-up. This process could have given to local authorities possibility to prevent building 
there. Such changes in the study would not be very expensive (Table 2. presents 
average costs of preparation of change in the study of particular provinces), but it would 
have limited some threads, all the more, that majority of the country has valid study 
(presented in Table 1.) 

The governing notice the problem of preparation the study, which in practice facilitates 
preparation of local plans. It is written in the concept of spatial arrangement of the 
country, that: at local level the basic document remains Local Spatial Arrangement Plan, 
unanimous with the study of land use conditions and directions of municipality (and in 
case of lack of the LSAP – it is recorded in the st udy) and complying with tasks 
deriving from documents of social-economic development on country and regional levels, 
but also realizing long-term goals of local development. If in case of lack of local plan, the 
study is alterable with no limitations, it would be dangerous for remaining spatial order 
because the records of study are very general in both, text and graphic parts (Fig. 1.) It 
could led to resignation of municipalities to prepare local plans. The study should have 
function of local law, but in limited range, set-up by legislation. 
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Table 2. Source: "Spatial planning in municipalities" – research from 2010, Ministry of Transportation, Civil 
Engineering and Maritime Economy 

Average cost of preparation of 
change in the study covered in 
2010 (thousands PLN) 

Average cost of preparation of the last change in the study  
(thousands PLN) 

Province Urban 
municipalities 

Urban-rural 
municipalities 

Rural 
municipalities 

District 
towns 

Avg.  
of province 

Dolnośląskie 48,40 39,33 37,23 0,00 40,00 

Kujawsko-pomorskie 50,00 89,50 27,80 0,00 46,00 

Lubelskie 74,67 18,80 32,47 62,00 36,81 

Lubuskie 19,50 65,80 38,43 43,00 45,33 

Łódzkie 18,00 60,25 45,08 168,00 49,95 

Małopolskie 79,00 78,50 77,83 0,00 78,06 

Mazowieckie 36,20 20,50 44,27 0,00 34,67 

Opolskie 19,00 84,67 30,17 0,00 45,40 

Podkarpackie 41,50 23,60 20,57 40,00 25,67 

Podlaskie 0,00 27,33 16,50 0,00 19,45 

Pomorskie 16,00 48,00 37,13 26,00 34,50 

Śląskie 28,00 85,75 50,83 54,00 54,55 

Świętokrzyskie 0,00 36,25 33,00 36,00 34,45 

Warmińsko-mazurskie 0,00 27,86 46,13 100,00 44,94 

Wielkopolskie 3,00 30,08 31,80 47,00 30,79 

Zachodniopomorskie 30,00 61,20 30,67 0,00 48,59 

Average country-wide cost 36,00 44,65 38,92 67,09 41,34 

INFRASTRUCTURE IN LOCAL PLANNING  

The regulation orders to determine layout of communication and technical infrastructure 
with all parameters (definition of communication layout and technical infrastructure with 
parameters and classification of streets and other communication routes). Hereby, one 
has to think over, according to rapidly changing technological processes, whether it 
should be determined precisely in local plans, what parameters should infrastructure 
have and should those parameters be determined by the plan. 

The records of Local Spatial Arrangement Plan determine from which street the 
infrastructure should be accessible for particular area. Sometimes, it is accessible from 
street really distant to the area. The Local Spatial Arrangement Plan is spatial law indeed, 
so its recordings have to be realized. Such case leads to situation, when new 
infrastructure has to be developed from distant street, while on adjacent plot is available 
infrastructure. The failures in recordings of plans result in extended time of investments 
and are very expensive. It could be done by general recordings in plans, for example, 
referring to infrastructure, that it is available to use other solutions unanimous with 
general rules and technical guidelines adapted to local conditions in period of realization, 
but would it be not incompatible with legal act. 

The essential is road infrastructure. Communication planning is very important element 
influencing development of particular areas. It can easily facilitate proper functioning of 
some area but it can hinder it as well. The roads can connect, but separate as well. There 
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are many legal and economic complications occurring at communication planning stage. 
One of the examples is planning an internal road on private plots. The owner, according 
to recordings of the Local Spatial Arrangement Plan, divided and sold some plots 
adjacent to inner communication, which was located within the real-estate subordinated 
to land division. While selling particular plots, the owner did not sell the share in the road, 
so there is still plot remaining, which is the access road. The selling procedure of such 
plot is really difficult, because there is no regulation on such case. Is it proper, not to have 
regulations, which ascribe the ownership of particular public roads (belonging to the 
country, provinces, districts and municipalities), determining the ownership structure? 
Owners of such road properties apply for municipality to hand over it to the municipality, 
but there is a problem of recording that the road is classified as access road, not public – 
the municipality is not obliged to do.  

There is many detailed legal acts in our country. This is so much, that even professionals 
can not bring under control all of them. The too accurate approach to local plans lead 
sometimes to too “limited” approach to recordings of plans. 

IN SEARCH FOR SHORTENED PLANNING AND DESIGN PROCESS .  

There is an overall Polish tendency to maximal shortening of time in process of local 
planning and building permissions. The shortening of preparation period for Local Land 
Arrangement Plans should have no place at all. It is a spatial law, which has no limited 
time-span, so theoretically it can last dozen of years. Such a plan has to be prepared 
reliably and has to receive social acceptation, so its time of preparation should remain up-
to-date. What is considerable is delivery of decision on land development conditions and 
building permissions. It is necessary to socially participate in spatial arrangement, but in 
our conditions it is too extended according to number of orders and limited according to 
persons carrying legal interest, so for real-estate adjacent to planned investment. Figure 
2. illustrates, how social consultation look like at preparation stage of Local Spatial 
Arrangement Plan and building permission processes. 

There are some chances of shortening the process of delivering the Decision on Land 
Development and Management Conditions. One of the basic is liquidation of multiplied 
notifications of the legal interest persons. In the process of LLAP preparation stage or 
delivery of the Land Development and Management Conditions there is a possibility for 
every interested person to complain for the recordings. So, whether the building 
permission is delivered on the basis of the project unanimous with the LSAP, there would 
have been not to be another legal notification indeed. The liquidation of notification at 
delivery stage of building permission would significantly shorten time-span of the 
investment. The scheme (Figure 2.) shows, how many times are the interest persons are 
notified. Deleting some notifications could take place for investments, which are directly 
adjacent to existing buildings. In fact of such change, it would be changed to a written 
notification of all owners of affected real-estates by the LSAP. There is a certainty, that all 
the potential interest person knows about local plans of municipality. The solution gives 
as well some extended chances for social participation.     
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Fig. 2. Social participation in process of local planning and notification of persons In process of delivery of 
LDMC and building permissions 

 
The investments, directly related to existing buildings should exist with notification of 
interest persons, but also it should be limited to single notification. It would be easier at 
preparation of LDMC stage to have opportunity to repeal, but in case of no appeal it 
would have been easier to receive ultimate decision without further notification of interest 
persons. 

It is not about deleting from the investment process persons, who’s legal interest could 
have been violated. The Tribunal of Constitution has acknowledged as incompatible with 
the Constitution amendment of building law (Article. 1 point 11 of decree from 23th April 
2009 on change of the law – Building Law), particularly on the lack of possibility of 
participation of persons, who’s legal interest can not be disturbed. 

The building permission is going to be valid after 14 days after notification on delivery of 
the last interest person mentioned in administrative process, unless there is no 
complaints. There is a reservation in the building law that the building permission has to 
be delivered in 65 days period. However delivery of the decision, against validation and 
building possibility are different matters. The inspector delivers the building permission in 
short period, but it is not unanimous with validation period, because it is often, that just in 
the day of delivery there is correspondence sent as well. The delay starts at the office, 

Local Spatial Arrangement Plan  Decision on Land Development and 

Managament Conditions 
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Notification on project of LDMC [8] 

Validation of LDMC after 14 days after delivery of the 

last notification of delivery 

Waiting for confirmation of notification 

Notification on delivery of LDMC 

Waiting for confirmation on notification 

Proposals for LSAP 

Validation of LSAP after 14 days of 

announcement in voivodeship’s record 

Decision on builiding permission 

Notification on intention to deliver the building permission[9] 

Waiting for returns on delivery of notification 

Notification on delivery of building permission 

Waiting for returns on delivery of notification 

Validation of decision after 14 days after last return date 

Application at 7 days before start of building to proper instance 
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but the post company delivers it in different time. Finally some of recipients could not 
have received it. The building process can be started on 7 day after notification on 
intention on beginning of building. This time can be liquidated after notification on 
intention of beginning of the building process and only in extraordinary situations it can be 
written in LDMC document.   

All the presented cases show how long is total time-span before beginning building stage, 
but there is possibility to find shortening of the time. 
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STRESZCZENIE 

Transformacja zaniedbanych i postindustrialnych obszarów w mieście stanowi realizację 
promowanej w Europie polityki przestrzennej prowadzącej do przywrócenia i kształtowa-
nia nowych wartości fizjonomii krajobrazu. W tym aspekcie uwaga  położona na obsza-
rach nadbrzeżnych pełni szczególną rolę dla ponownego ich wykorzystania w aspekcie 
funkcji miastotwórczych. Celem Europejskich  Warsztatów Projektowania Obszarów Wa-
terfront (EWWUD) zorganizowanych przez Uniwersytet Lusofona w Lizbonie dla studen-
tów z siedmiu krajów było kształtowanie nowego wizerunku  terenów nadbrzeżnych mia-
sta poprzez rewaloryzację  zdegradowanego krajobrazu pod względem jego struktury i 
jego niewłaściwej  eksploatacji poprzez kształtowanie koncepcji transformacji tego obsza-
ru stosownie do wymogów funkcjonalnego, ekonomicznego, atrakcyjnego ze względu na 
wartości krajobrazu i lokalnej tożsamości rozwoju tkanki urbanistycznej. 

Słowa kluczowe: Obszary waterfront 

ABSTRACT 

Transformation of the neglected and postindustrial areas in the city constitute implemen-
tation of  promoted in Europe spatial policy leading to restoration and creation of new 
value of the landscape physiognomy. Focus given on waterfront areas plays special role 
in the process of reusing them in the aspects of new urban functions. The purpose of the 
European Workshop of Waterfront Urban Designing (EWWUD) organized by Lusofona 
University in Lisbon for students from seven countries  was to generate a new image of 
the waterfront areas of the city by restoring degraded landscapes, devalued structurally 
and inefficiently used areas by creating a concept for transformation of this area accor-
ding  to the needs of functional, economic, attractive from landscape point of view and 
local heritage development in the urban tissue.  

Key words: waterfront areas 
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1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 

Obszar projektu jest usytuowany we wschodniej części Lizbony, blisko obszaru EXPO, 
zajmując teren 8,5 ha nabrzeża rzeki Tag. Obszar został zabudowany początkowo 
w wieku XX jako teren przemysłowy z dominującym przemysłem rybnym i usługami por-
towymi. Obszar graniczący z nabrzeżem był użytkowany w sposób zróżnicowany - dla 
celów mieszkalnictwa, funkcji przemysłowo-składowych. Pozostałości tej struktury o funk-
cji mieszanej są zlokalizowane wzdłuż wąskich uliczek wznoszących się od brzegu rzeki 
istnieją do dzisiaj. Ale jedynie część tej zachowanej struktury funkcjonuje. Większa część 
terenu uległa zniszczeniu a wiele z budynków przemysłowych i domów znajduje się 
w ruinie. To dotyczy również poprzednio istniejącej fabryki broni, reprezentującej intere-
sujący fragment historycznej architektury z żeliwnym detalem elewacji. Całe nabrzeże 
obszaru projektu nadal jest przeznaczone do pełnienia funkcji przemysłowych i jest od-
cięte od reszty wewnętrznych obszarów drogą szybkiego ruchu, co stanowi barierę dla 
rozwoju strefy brzegowej. Inną barierę dla obszaru projektowanego stanowią tory kolejo-
we, które zajmują górną część wzgórza i wyznaczają granicę między przemysłowym 
terenem nadbrzeżnym i terenami mieszkaniowymi.. Różnica wysokości pomiędzy pozio-
mem nadbrzeżnym a poziomem kolei wynosi około 21 m. 

Obszar projektu w pierwszej wersji nosił nazwę Poço do Bispo, która po wizji lokalnej 
uległa zmianie. Przekształcenie obszaru przemysłowego z funkcjami portowymi, specjali-
zującego się przeładunkach kontenerowych wydawało się niewłaściwe dla transformacji 
do innych celów. Przylegający teren w opinii grupy projektowej był bardziej właściwy do 
celów projektowych. Był to obszar dawnej gazowni usytuowany w bezpośrednim powią-
zaniu z terenami EXPO zwany Braço de Prata. Grupa projektowa zdecydowała o połą-
czeniu tych dwóch terenów pod nazwą Poco de Prata. 

Obszar projektu został przeanalizowany w różnych aspektach. Najważniejszymi wydają 
się być: analizy uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych prowadzące do identy-
fikacji i rozwiązania problemów i barier Poço do Bispo i Braço de Prata. Opierając się na 
analizie uwarunkowań, następna podjętą działalnością było określenie celów dla projek-
towania w skali urbanistycznej i architektonicznej obiektów charakteryzujących się specy-
fiką funkcji nadwodnych, w aspekcie rekreacji i innych funkcji uzupełniających, pełniących 
istotną rolę dla miasta i jego regionu jako strategii realizacji urbanistycznych inicjatyw 
rozwoju. Terenom funkcjonalnie powiązanym z systemem obszarów turystycznych i re-
kreacji Doca Dos Olivais (dawniej tereny międzynarodowych targów EXPO) i także istnie-
jącym i potencjalnym zasobom fizjonomicznym krajobrazu i środowiska przyrodniczego 
została poświęcona specjalna uwaga. 

2. BARIERY ROZWOJU  

W procesie identyfikacji barier rozwoju autorzy koncepcji zagospodarowania przestrzen-
nego Poço de Prata & Braço de Prata zidentyfikowali następujące przyczyny barier: 

– Degradacja środowiska naturalnego z powodu istnienia i niekontrolowanego rozwoju 
terenów „brown fields”. 

– Brak spójności między urbanizacją, uprzemysłowieniem i motoryzacją a środowi-
skiem przyrodniczym 

– Dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych 
– Chaotyczne zagospodarowanie postindustrialnych obszarów nabrzeża  

Eliminacja i redukcja barier (progów) rozwoju przez identyfikację i ocenę barier pozwoliła 
na podejmowanie zintegrowanej politycznej, gospodarczej i społecznej działalności ukie-
runkowanej na zrównoważony rozwój i prowadzącej do osiągnięcia ogólnych celów mi-
nimalizowania ujemnych skutków istnienia zdegradowanych obszarów waterfront i wpro-
wadzenia proekologicznej polityki i rozwoju adekwatnego do społecznych oczekiwań.  

Identyfikacja głównych przestrzennych i strukturalnych barier: 
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– Brak równowagi pomiędzy różnymi elementami układu przestrzennego oraz dezin-
tegracja i rozpad struktury. 

– Negatywne czynniki wpływające na rozkład struktury terenów nadbrzeżnych: niedo-
stateczne warunki techniczne budynków i infrastruktury technicznej, ujemnego 
wpływu na otaczające środowisko, negatywna percepcja wzrokowa, brak zaintere-
sowania inwestorów. 

– Przestrzenne konflikty pomiędzy funkcjami poszczególnych obszarów między linią 
brzegowa i jego zaplecza lądowego (funkcje produkcji, mieszkaniowe, rekreacji) 
stanowią barierę niewłaściwego oddziaływania w zasięgu skali miejscowej. 

– Ekstensywne wykorzystanie przestrzeni prowadzące do istnienia rozległych obsza-
rów o nieutrwalonej strukturze. 

– Liniowe bariery jako rezultat przecięcia obszaru intensywną formą transportu. 
– Bariery techniczne obejmujące problematykę mieszkaniową, infrastrukturę tech-

niczną, dostępność komunikacyjną (brak terenów dla rozwoju usług, terenów rekre-
acyjnych i przestrzeni społecznych). 

Zgodnie z koncepcjami rewitalizacji terenów nabrzeży (waterfront) opartymi na odzyski-
waniu dostępności do brzegów rzeki i tworzeniu funkcji miastotwórczych w wielofunkcyj-
nej przestrzeni postulowano intensyfikację następujących form działań:   

– Odzyskanie społecznego dostępu do nabrzeża 
– Rewitalizacja funkcjonalna oparta na wprowadzeniu funkcji związanych z przepły-

wem ludzi i towarów. 
– Odnowa struktury fizycznej nadbrzeża w zakresie zachowania istniejących elemen-

tów kształtujących tożsamość lokalną i historyczną wartość a także estetyczną. 
– Kreacja nowych wartości architektonicznych i urbanistycznych obszarów nadbrzeż-

nych 
– Kształtowanie nowej przestrzeni wzdłuż linii brzegowej, jako kontynuacji terenów 

Doca dos Olivais Park (dawniej Międzynarodowych Targów) – stanowiących wizy-
tówkę miasta 

3. CELE STRATEGICZNE DLA ROZWOJU OBSZARÓW NABRZEŻA 

W celu podjęcia właściwych decyzji planistycznych przekraczających analizowane bariery 
zostały przyjęte następujące cele strategiczne: 

– Powstrzymanie degradacji obszaru poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu 
komunikacji, w tym komunikacji zbiorowej, tworzenie atrakcyjnego programu urbani-
stycznego i architektonicznego rozwoju ukierunkowanego na przestrzenie publiczne, 
rekreację, budownictwo mieszkaniowe, wykorzystanie użytkowe lub estetyczne ist-
niejących elementów suprastruktury portowej dla ekspozycji morskiego charakteru 
miasta, intensyfikację funkcji miastotwórczych opartych na właściwych relacjach 
zrównoważonego rozwoju. 

– Poprawa środowiska naturalnego poprzez eliminację generowania zanieczyszczeń 
ochrona i utrzymanie niezbędnych wielkości powierzchni biologicznie czynnych 

– Poprawa powiązań transportowych poprzez wybór właściwego modelu komunikacji 
opartego na koegzystencji układu komunikacji ze strukturą funkcjonalno-
przestrzenną 

– Tworzenie funkcjonalnych i przestrzennych rozwiązań umożliwiających publiczną 
dostępność do strefy brzegowej, tworzenie w planie rozwoju przestrzeni publicznych 
umożliwiających społeczną integrację, ograniczenie tworzenia dużych przestrzeni 
otwartych niezwiązanych ze specyfiką funkcji publicznych, realizacja poprawy funkcji 
mieszkaniowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, ładu przestrzennego, rozwój 
koncentracji funkcji miastotwórczych, rozwój atrakcyjnego systemu usług o znacze-
niu subregionalnym, poszerzenie oferty usługowej w zakresie rekreacji, turystyki 
i sportu. 
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4. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POÇO DO BISPO & 
BRAÇO DE PRATA 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zawiera: 

– Strukturę przestrzenno-funkcjonalno – przestrzenną obszarów Poço do Bispo & 
Braço de Prata opartą na podjętych decyzjach programowych dotyczących procesu 
przełamywania barier.    

– Zakres koncepcji zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny funkcjonalnie 
powiązane z systemem rekreacji i turystyki w odniesieniu do terenów Doca dos 
Olivais Park (dawniej Targów Międzynarodowych Expo). Wiele uwagi poświęcono 
istniejącym i potencjalnym zasobom przyrodniczo – krajobrazowym a także możli-
wości w kształtowaniu form architektonicznych obiektów adekwatnych do przyjętych 
założeń programowych i podjętych analiz.  

– Koncentrację funkcji centrotwórczych i ich właściwą obsługę przy uwzględnieniu 
uwarunkowań egzogenicznych i funkcjonalnych oraz przekształceń istniejącej zabu-
dowy w aspekcie przejęcia nowych funkcji. 

– Poprawę powiązań transportu opartych na koegzystencji systemu transportu 
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej i właściwym jakościowym oddziaływaniem 
na środowisko naturalne i zamieszkania, rozwiązania dotyczące transportu indywi-
dualnego, powiązania z Doca dos Olivais Park, zasady funkcjonowania transportu 
publicznego, systemu ciągów pieszych i tras rowerowych oraz komunikacji wodnej. 

– Realizację urbanistycznych i architektonicznych rozwiązań generujących rozwój te-
renów nadbrzeżnych. 

– Podjęcie działań na rzecz funkcjonalnej koegzystencji terenów mieszkaniowych, re-
kreacji, usług w szerokim zakresie i terenów nieuciążliwego charakteru gospodarki 
morskiej i portowej.  

– Wdrożenie funkcji mieszkaniowej z preferencją dla budownictwa apartamentowego 
a także koncepcji osiedla Renzo Piano przy jednoczesnym zachowaniu istniejących 
zasobów struktury mieszkaniowej. 

– Utrzymanie obowiązujących wielkości powierzchni biologicznie czynnych i wzboga-
cenie zasobów zieleni w formie różnorodnych form zieleni publicznej (tereny rekre-
acji, Park Centralny w miejscu dawnej gazowni z transformacją jej urządzeń do ce-
lów galerii i teatru)  

– Zapewnienie dostępności do bezpośredniej strefy brzegowej gdzie osie kompozycji 
przestrzennej łączące najatrakcyjniejsze miejsca pełnią kluczową rolę. 

– Rozwój usług o znaczeniu subregionalnym z poszerzeniem oferty usług o charakte-
rze turystycznym, rekreacyjnym i sportowym o wysokim standardzie (utworzenie 
atrakcyjnej platformy pływalni) jako drogi do rewitalizacji struktury terenów nabrzeży. 

– Kreacja w programie zagospodarowania przestrzennego miejsc o charakterze pu-
blicznym sprzyjającym społecznej integracji w szerokim zakresie. 

5. ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Proponowany program rozwoju obszarów Poço do Bispo & Braço de Prata obejmuje 
w procesie realizacji trzy etapy:  

I. 2012-2016 – pierwszy etap rozwoju. 
– Transformacja systemu transportu 
– Obniżenie znaczenia drogi o dużym natężeniu wzdłuż rzeki. 
– Regeneracja fizycznej struktury nabrzeża (ścieżki łączące platformę pływalni z zaple-

czem) 
– Powiązanie nabrzeża  na drodze wykorzystania istniejącej struktury związanej z toż-

samością miejsca wzdłuż brzegów rzeki, targi rybne, biura targowe, obiekty kultury. 
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II. 2016 - 2026 – drugi etap rozwoju. 
– Zagospodarowanie obszarów wielofunkcyjnego wykorzystania w odniesieniu do 

głównych osi i nabrzeża 
– Rozwój dzielnic mieszkaniowych. 
– Kształtowanie krajobrazu w obszarach publicznych.   
– Kształtowanie terenów rekreacyjnych, Parku Centralnego (w miejscu dawnej ga-

zowni z transformacją jej urządzeń do celów galerii i teatru)  

III. 2026-2061 – trzeci etap ewolucji 
– Dalszy rozwój obszarów objętych opracowaniem i ich wzbogacenie wielofunkcyjny-

mi strukturami. 

Autorzy koncepcji zagospodarowania przestrzennego: Marcin Łapka (Polska),Hylke Bro-
ekema (Holandia), Naya Moutaftsi (Grecja), Gizem Uzun (Turcja), Jacopo Solari (Portu-
galia), Bruno Salgueiro(Włochy), Gonçalo Ferreira (Hiszpania), Lisa Deipenbrock (Niem-
cy). 

 

 

 

 
Ryc.1 Poço de Prata & Braço de Prata, przełamywanie granic – plansza końcowa 
Fig 1. Poço de Prata & Braço de Prata, Crossing the borders – final poster 
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Ryc.2 Poço de Prata & Braço de Prata, Plan zagospodarowania przestrzennego  – etap 2  
Fig 2. Poço de Prata & Braço de Prata, Spatial arrangement plan  – phase 2.1 

. 

 
Ryc.3. Poço de Prata & Braço de Prata, Koncepcja  Parku Centralnego 
Fig.3 Poço de Prata & Braço de Prata, Concept of  Central Park 

                                                 
1 Poço de Prata & Braço de Prata, Crossing the borders – final presentation 
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Ryc. 4. Poço de Prata & Braço de Prata, Koncepcja platformy pływalni 
Fig. 4. Poço de Prata & Braço de Prata, Concept of swimming pool platform 

 
 
 
 

 
Ryc.5 Poço de Prata & Braço de Prata, Koncepcja parkowej zabudowy mieszkaniowej  
Fig 5. Poço de Prata & Braço de Prata, Concept of Park Residence 
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6. ZAKOŃCZENIE 

Plan zagospodarowania przestrzennego Poço de Prata & Braço de Prata zawiera kon-
cepcje realizacji urbanistycznych i architektonicznych rozwiązań uwzględniających cha-
rakter ciągłości rozwoju i ewolucyjnych przekształceń.  
Warsztaty stanowią dla studentów właściwą przydatną platformę zdobywania międzyna-
rodowych doświadczeń w zakresie przestrzeni nabrzeżnej (waterfront).  
Stosowane podczas warsztatów metody projektowe w formie intensywnego programu dla 
międzynarodowej grupy studentów różnych europejskich szkół architektonicznych i urba-
nistycznych sprawdziły się jako bardzo efektywna metoda dla zdobycia doświadczeń 
w międzynarodowym wymiarze, osiągnięcia zrozumienia i czasem konsensusu pomiędzy 
grupami uczestników warsztatów, zrozumienia lokalnych uwarunkowań w Lizbonie aby 
sprostać opracowaniu podczas warsztatów zaawansowanych rozwiązań dla poznanych 
urbanistycznych i socjalnych problemów obszarów nabrzeżnych Lizbony.    

WATERFRONT AREAS TRANSFORMATION  IN LISBON.  POÇO DO 
BISPO & BRAÇO DE PRATA CASE STUDY 

1. CHARACTERISTICS OF THE AREA 

The Project area is situated in the eastern part of Lisbon, close to the EXPO area, occu-
pying area of 8,5 ha of the Tagus waterfront. The area was developed in the beginning of 
the XX century as an industrial site with prevailing fishing industry and port services. The 
area adjacent to the waterfront has been used in the mixed way – for living purposes and 
for the industrial storage and production halls. The rest of this mixed structures, placed at 
tiny streets going from the elevated slope of the river bank still exist. But only part of the 
preserved structures is functioning. Most of the territory is dilapidated and many of indus-
trial buildings and houses are in ruin. It concerns also the previous weapon factory, rep-
resenting an interesting piece of historic architecture with iron-cast elevation. The whole 
waterfront of the project area is still devoted to industrial purposes, cut from the rest of 
interior areas with the speed road, which builds a barrier of possible waterfront develop-
ment. The other barrier for the area builds the railway track, which occupies the upper 
part of the hill, defining the limit between the industrial waterfront territory and the social 
settlements. The height difference between the waterfront level and the level of the rail-
way is about 21 m.      

Initial project area named Poço do Bispo, after visiting the site has been altered. Reshap-
ing of the area of functioning industrial area with (port functions), specialized in the con-
tainer shipping, seemed in opinion of project group not right for transformation to other 
purposes. Adjacent area was much more suitable for the project task. It is the area of the 
previous gas factory, placed in the direct vicinity to the EXPO area, called Braço de 
Prata. The design group decided to combine these two areas giving the common name 
Poço do Bispo. 

The project area has been analyzed in different aspects. The most important seemed to 
be: analyses of egzogen and endogen conditions leading to identification and solution of 
the problems and barriers of Poço do Bispo & Braço de Prata. Basing on the conditions 
the next undertaken activity was the setting goals for design in urban and architecture 
scale and finally the spatial arrangement concept for the area under research. The atten-
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tion was given to the existing and potential natural, landscape resources, and shaped 
architectural forms based on undertaken analytical investigations. 

The scope of the spatial arrangement was given to the areas  functional linked to the city 
system of tourism and  recreational areas based on area of Doca dos Olivais Park (for-
mer International Fair area EXPO) and also  to the existing and potential natural, and 
landscape physiognomy resources. 

2. BARRIERS OF DEVELOPMENT 

In the process of identification the barriers for development, authors of the spatial ar-
rangements of Poço do Bispo & Braço de Prata identified following causes of barriers: 

– Degradation of the environment due to existence and uncontrolled development of 
brown fields areas 

– Lack of coherence between urbanization, industrialization and motorization and the 
natural environment 

– Decapitalization of the housing stock 
– Chaotic development of waterfront postindustrial areas  

Elimination and reduction of the barriers (thresholds) of development through identifica-
tion and assessment of the barriers allows for undertaking integrated political, economic 
and social activity oriented for the sustainable development and leading to achievement 
general goals for minimizing negative impacts of existence degradated waterfront areas 
and implementation of proecological policy and development of adequate to the social 
expectation functions. 

Identified main spatial and structural barriers:   

–  Imbalance between the various elements of the spatial system and disintegrations 
and dissolution of the structure.  

– The negative factors affecting disintegration of the waterfront structure are: poor 
technical conditions of the buildings and technical infrastructure, negative impact on 
the surrounding environment, negative visual perception, lack of interest from inves-
tors. 

– Spatial conflicts between the functions of particular areas between the shore line 
and its close hinterland - as production, housing, recreation constitute the barrier of 
abnormal relationship within the local spatial system. 

– Extensive use of space leading to the existence of vast areas of unfixed structure. 
Linear barier as a result of crossing the area of intensive transportation system. 

– Technical barriers including issues of housing, technical infrastructure, accessibility 
in terms of transportation system (lack of sites prepared for development of services, 
recreation areas, and social spaces). 
 

According to the ideas of waterfronts’ revitalization based upon regaining the access for 
riverbanks and creation new urban activities in form of multifunctional space proposed 
intensification activities were oriented for:    

– Recovery of public access to waterfront 
– Functional revitalization based on introduction of activities related with the flow of 

people and freight.  
– Rehabilitation of waterfront physical structure in the range of preservation of existing 

elements creating local identity and historical values, elements of aesthetic values. 
– Creation of new urban and architectural values of the waterfront areas. 
– Shaping of new space along the shoreline as continuation of Doca dos Olivais Park 

(former International Fair area)- constituting the landmark of the city. 
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3. STRATEGIC GOALS OF DEVELOPMENT WATERFRONT AREAS  

For the purpose of undertaking proper planning and designing decisions crossing ana-
lyzed borders following strategic goals were formed: 

– Restraining the degradation of the area by providing the proper standard of transpor-
tation including public transportation, construction of attractive program of urban and 
architectural development oriented for public space, recreation, housing, practical or 
aesthetically utilization of existing elements of harbors suprastructure for the expo-
sure of maritime character of he area, intensification of center forming functions in 
proper relation with harmonious landscape development. 

– Improvement of natural environment by elimination of pollution, protection and main-
tenance of necessary biologically active surface.  

– Improvement of transport linkages by choosing a relevant model oh transportation 
services with attention to coexistence of the transportation system with spatial and 
functional structure. 

– Creation of functional and spatial solutions introducing public accessibility to the 
embankments, creation in the physical development plan places with public space 
encouraging social integration. 

– Reduction of large areas not associated with specific public function, improvement of 
housing function in terms of sustainability, spatial order, concentration of urban cre-
ating functions, development of attractive services with subregional importance, ex-
tension of the offer of services with high standards - tourist, sport and leisure dispo-
sition. 

4. SPATIAL ARRANGEMENTS CONCEPT  
OF POÇO DO BISPO & BRAÇO DE PRATA 

The concept of spatial arrangements submits: 
– Spatial-functional structure of the area of Poço do Bispo & Braço de Prata basing on 

undertaken decision program considering the process of crossing the identified bar-
riers 

– The scope of the spatial arrangement consider areas  functional linked to the city 
system of tourism and  recreational areas based on area of Doca dos Olivais Park 
(former International Fair area). The attention is given to the existing and potential 
natural landscape resources, and to the possibility of shaping the architectural forms 
of buildings adequate to undertaken program assumptions and analytical investiga-
tions. 

– Concentration of urban center creating functions, their relevant servicing system tak-
ing into account external and internal functional setting and transition of the existing 
building structure to the new functions. 

– Improvement of transportation linkages based on coexistence of the transportation 
system within the spatial and functional structure and qualitative impact on environ-
ment (living and natural), individual transport, linkage with Doca dos Olivais Park 
area, public transport, pedestrian and bicycle pathways and water transport.  

– Implementation of urban and architectural ideas generating waterfront development. 
– Undertaking actions in favor of functional coexisting of housing, recreation, services 

in broad range and not noxious maritime character of production and harbor.  
– Introduction of residential function with preferences for apartments housing and 

Renzo Piano housing area project taking also into account existing form of housing 
structure. 

– Maintenance the compulsory amount of biological active surfaces and enrichment 
the greenery stock by development of the diverse forms of public natural areas (rec-
reation areas, Central Park in the place of former gasworks with transformation of its 
equipment into gallery and theatre). 
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– Provision of the accessibility to the embankments zone, where the spatial composi-
tion axes linking the most attractive areas plays key role. 

– Development of services with sub regional importance and with extension of the of-
fer of services with high standard tourist, sport and leisure disposition (creation of at-
tractive swimming pool platform) as the way towards regeneration of the waterfronts 
physical structure. 

– Creation in the spatial arrangement plan places with public character encouraging 
social integration in broad meaning. 

5. DEVELOPMENT PHASES 

Proposed program of development the area of Poço do Bispo has been divided in the 
process of implementation into three phases: 

I. 2012-2016 – Treatment phase 
– Transformation of transportation system 
– Downgrade the river heavy traffic road 
– Regeneration of the waterfront’s physical structure (swimming pool platforms paths). 
– Connections to the waterfront – reuse of local heritage structures along the bank of 

the river, fish markets, markets offices, culture objects. 

II.     2016 – 2026 – Development phase. 
– Development of the areas of multifunctional use related to the main axis and the wa-

terfront 
– Residential area growth. 
– Landscape designing of public spaces. 
– Formation of recreation areas – gasworks park (utilization of former gas reservoirs 

construction for recreational and cultural purpose) 

III.   2026-2061 - Evolution phase 
– Further expansion of affected areas and enrichment with multifunctional structures. 

Authors of the project: Marcin Łapka (Poland), Hylke Broekema (Holand), Naya Moutaftsi 
(Greece), Gizem Uzun (Turkey), Jacopo Solari (Italy), Bruno Salgueiro (Portugal), Gon-
çalo Ferreira (Portugal), Lisa Deipenbrock (Germany). 

6. FINAL REMARKS 

The concept for Poço de Prata & Braço de Prata presents execution of urban and archi-
tectural ideas considering the character of development continuity and evolution of trans-
formation. Workshops establish for students appropriate and useful platform to gain ex-
perience in the dimension of waterfront space. 

The design methods used in the form of intensive workshop program for international 
students coming from different European schools of architecture and urban planning 
proved to be a very effective method to gain experience in international dimension, to 
achieve international understanding between the group members, to understand the local 
circumstances in Lisbon and to be able to elaborate during the workshop advanced solu-
tions for the discovered urban and social problems of areas located at the Lisbon water-
fronts. 
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W STRONĘ MIASTA KOMPAKTOWEGO  
– REALIZACJA IDEI W DYDAKTYCE 1 

TOWARDS A COMPACT CITY – IMPLEMENTATION OF THE IDEA  IN DIDACTICS 

Klara Czy ńska 
dr inż. arch. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Budownictwa i Architektury 
Zakład Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania 

STRESZCZENIE 

Współczesne planowanie rozwoju miast powinno zmierzać do koncentracji funkcji strate-
gicznych oraz do zwiększania intensywności zabudowy w obszarach centrów. Taki model 
rozwoju dośrodkowego ma wiele oczywistych zalet. Z drugiej strony realizacja ‘idei miasta 
kompaktowego’ w odniesieniu do różnych miast europejskich w każdym przypadku jest 
zadaniem indywidualnym. W artykule scharakteryzowano dwa projekty dyplomowe rewi-
talizacji urbanistycznej fragmentów substancji śródmiejskiej, które powstały jako efekt 
dialogu twórczego autorki-promotorki i studentów-dyplomantów. Polem i tematem współ-
działania jest współczesne kształtowanie centrów Berlina i Szczecina.   

Słowa kluczowe: miasta kompaktowe, rewitalizacja miast, urbanistyczne projekty dyplo-
mowe.   

ABSTRACT 

Contemporary urban development planning should head towards concentration of 
strategic functions and increasing urban density of city centre areas. Such model of 
centripetal development has many evident features. On the other side implementation of 
"compact city" idea according to different European cities is in each case an individual 
task. The paper presents two students final urban projects of urban revitalization of parts 
of city centre areas - as effect of creative dialogue between author-supervisor and 
architectural diploma candidates. The topic and area of their cooperation is contemporary 
design for urban space of city centres of Berlin and Szczecin.  

Keywords: compact city, revitalization of city center, final urban projects. 

                                                 
1 Rozwiązania prezentowane w artykule pochodzą z prac dyplomowych opracowanych na Wydziale Budownic-
twa I Architektury na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w latach 2010-2011, 
pod kierunkiem autorki niniejszego artykułu.   
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WSTĘP 

Współczesne planowanie rozwoju urbanistycznego miast powinno zmierzać w stronę 
koncentracji funkcji strategicznych, większej gęstości i intensywności zabudowy obsza-
rów ścisłych centrów miast. Ekonomiczne korzyści takiego działania wydają się oczywi-
ste: niższe koszty infrastruktury i transportu, możliwość zachowania większych obszarów 
zielonych2. Masowa suburabnizacja – rozlewanie się zabudowy poza granice administra-
cyjne, uznawane jest za jedno z największych zagrożeń dla współczesnych organizmów 
miejskich.3 Śródmieścia wyraźnie zaczęły się wyludniać. Z kolei chaotycznie rozwijające 
się przedmieścia paradoksalnie, wbrew oczekiwaniom mieszkańców, stały się przestrze-
niami o niskim standardzie życia, źle skomunikowanymi, skazanymi na transport indywi-
dualny. Postępuje nieodwracalna degradacja obszarów pozamiejskich. Zanika specyficz-
na tożsamość różnych typów krajobrazu.4  

Miasta kompaktowe, zaprojektowane w skali pieszego użytkownika, powinny więc zachę-
cać do życia i korzystania z łatwo dostępnych atrakcji. Zwiększenie intensywności zabu-
dowy, wbrew obowiązującemu wciąż modernistycznemu paradygmatowi projektowania 
urbanistycznego, nie musi wiązać się z obniżeniem jakości życia. Możliwa jest synergia 
środowiska przyrodniczego i przestrzeni zurbanizowanej.5 Podstawowym założeniem 
zrównoważonego rozwoju przestrzennego miast jest regeneracja i powtórne wykorzysta-
nie obszarów zurbanizowanych, projektowanie struktur zielonych, optymalizacja gęstości 
zabudowy, promocja funkcji mieszanych.6 Odpowiednio zaprojektowana struktura urbani-
styczna pozwala bowiem bardziej efektywnie wykorzystywać teren przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego standardu życia. Zmniejszenie odległości pomiędzy po-
szczególnymi funkcjami oznacza zwiększenie ich dostępności i wydajności. Właściwa 
skala zabudowy, dostosowana do potrzeb pieszego, umożliwia tworzenie się właściwych 
więzi społecznych między mieszkańcami. Dopełniające strukturę urbanistyczną systemy 
terenów zielonych zapewniają, tak potrzebną w centrum, wymianę powietrza oraz zaple-
cze rekreacyjne.  

Realizacja powyższych zapisów w praktyce nie jest oczywiście prosta. Ścierają się tu 
bowiem różne grupy interesów, które nie zawsze są możliwe do pogodzenia. Niezbędna 
jest przede wszystkim zmiana tradycyjnego i głęboko zakorzenionego sposobu myślenia 
o mieście. Planowanie powinno uwzględniać długofalowe potrzeby mieszkańców, nasta-
wione na realizacje przez dziesięciolecia. Nie należy zaspokajać jedynie bieżących zapo-
trzebowań.7 Dogęszczanie i dążenie do zwartości struktur, powiązane z dobrą jakością 
przestrzeni publicznych, sprawny transport publiczny, infrastruktura rowerową i pieszą, to 
wciąż niedoceniane i niedowartościowane elementy polityki przestrzennej w Polsce.    

UZUPEŁNIANIE I DOGĘSZCZANIE STRUKTURY CENTRUM MIASTA 

Wiele współczesnych miast polskich zmaga się z problemem ekstensywnej zabudowy 
centrum. Jest to spuścizna okresu modernizmu i osiedlowej zabudowy wielkopłytowej z 
luźno rozstawionymi budynkami. Wytworzyło to przestrzenie niefunkcjonalne i pozbawio-

                                                 
2 M. Arczyńska, Ł. Pancewicz, Miasto oszczędne – utopia, idea społeczna czy polityka miejska, Czasopismo 
techniczne z. 14. Architektura z. 6-A/2010, Wydawnictwo Politechniki Karkowskiej, Kraków 2010, s. 77.  
3 P. Lorens, Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Znaczenie procesów przekształceń i rewitaliza-
cji, w: Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red), Wydawnictwo Urbanista, 
Gdańsk 2009, s. 13-15. 
4 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Fundacja Sendzimira, Karków 
2010, s. 235  
5 I. L. McHarg, Plight and prospect, przedruk w:, The sustainable urban development reader, Wheeler, S.M., 
Beatley, T. (red.), Routledge, London 1969, s. 34–37. 
6 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, op. cit., s. 239. 
7 Takich jak rozbudowa infrastruktury kołowej, która powoduje fragmentację miasta i dewaluację cennych zało-
żeń przestrzennych – jak w przypadku budowy śródmiejskiej obwodnicy Szczecina, która ma rozładowywać 
ruch kołowy w śródmieściu kosztem zabytkowej dzielnicy Pogodno.  
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ne przynależności. Spowodowało również niszczenie tożsamości miejskiego krajobrazu.8 
Dobrym przykładem jest Lublin, w którym atrakcyjny, historyczny obszar Starego Miasta 
został zdominowany funkcjonalnie i krajobrazowo przez otaczające osiedla mieszkanio-
we. W Szczecinie problem tożsamości lokalnej jest głębszy i wynika ze złożonych uwa-
runkowań historycznych. Brak emocjonalnych związków polskich mieszkańców z istnieją-
cą niemiecką zabudową, doprowadził do degradacji wielu cennych założeń przestrzen-
nych. Z kolei nowa zabudowa wprowadzana do centrum już pod rządami polskiej admini-
stracji, z racji całkowitego oderwania od tradycyjnych sposobów komponowania prze-
strzeni, monofunkcyjności i rozproszenia, w opinii wielu nie przestawia wartości.9 Miasto 
pozbawione starówki na skutek działań wojennych, od ponad sześćdziesięciu lat nie ma 
swojego centrum. Jego struktura przestrzenna jest podzielona na wiele małych oderwa-
nych od siebie ośrodków o często bardzo interesujących cechach. Jednakże znaczne 
rozproszenie w przestrzeni wpływa destrukcyjnie na jakość ich funkcjonowania.  

Dyskusja dotycząca kreacji serca miasta toczy się w „polskim” Szczecinie od początku. 
Ponieważ obszar Starego Miasta został po zniszczeniach wojennych odbudowany w 
formie miasta-ogrodu, nigdy nie odzyskał dawnego, przedwojennego znaczenia. Miasto 
odsunęło się od rzeki, odcięte szeroką arterią komunikacyjną. Centrum miasta zaczęto 
więc kreować w zupełnie nowym miejscu, wzdłuż Alei Wyzwolenia – na obszarze całko-
wicie zniszczonym w wyniku bombardowań dywanowych w czasie II wojny światowej.10 
Plany te jednak również nie dały zakładanych rezultatów. Powstało założenie o niskiej 
intensywności zabudowy, bez odpowiednich przestrzeni publicznych i zróżnicowania 
funkcji. Transformacja obszaru wymagałaby podjęcia radykalnych i mało popularnych 
środków. Istniejąca struktura przestrzenna jest bowiem trudna do adaptacji i przekształ-
cenia. Jedynym racjonalnym sposobem jej dogęszczenia jest wyburzenie przynajmniej 
części zabudowy i zastąpienie jej zupełnie nową strukturą o zwartym, miejskim charakte-
rze. Jednakże realizacja takiego procesu, przy obecnych uwarunkowaniach społeczno-
politycznych, wydaje się niemożliwa. Dlatego często jedynym polem do dyskusji są, trak-
towane jako wizjonerskie i mało realne, projekty studenckie realizowane na kierunku ar-
chitektura i urbanistyka prowadzonym na ZUT.11 Podejmowane tematy często wiążą się z 
problematyką transformacji, adaptacji i dogęszczania istniejących struktur przestrzen-
nych. Wartością tych opracowań jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na niedoceniany 
zazwyczaj, spory potencjał wybranych fragmentów miasta.  

Jednym z takich projektów jest praca dyplomowa, w której młodzi architekci przestawili 
śmiałą wizję rewitalizacji zdegradowanego przestrzennie i funkcjonalnie obszaru centrum 
Szczecina12 (ryc. 1). Osią kompozycyjną pomysłu jest stworzenie nowego, nieistniejące-
go obecnie połączenia ulic Wielkopolskiej i Gontyny13. Wzdłuż osi zlokalizowana została 
nowa zabudowa o zróżnicowanej skali, funkcji i charakterze (ryc. 2, 3). Z założenia miała 
być ona zwarta i intensywna, kreować wnętrza urbanistyczne i przestrzenie publiczne o 
wysokich walorach użytkowych. Zaprojektowana oś rozpoczyna się na obszarze o cen-
nych walorach kompozycyjnych (Al. Jana Pawła II), a kończy się na terenach o słabo 
określonej strukturze przestrzennej (Odzieżowa, Malczewskiego, Matejki). Obszar opra-
cowania i sama koncepcja charakteryzują się więc podziałem na dwie części. W pierw-
szej z nich zakładana jest maksymalna zgodność kontekstowa nowej zabudowy, dogęsz-
czenie istniejącej kompozycji poprzez wypełnienie niezabudowanych działek. W drugiej, 

                                                 
8 Ibidem s. 236. 
9 K. Czyńska, Metody kształtowania współczesnej sylwety miasta..., dysertacja doktorska, Politechnika Wro-
cławska, Wrocław 2007, s. 34-51. 
10 Obszar wzdłuż Al. Wyzwolenia, pomiędzy Placem Grunwaldzkim a ul. Matejki był od początku lat 60. XX 
wieku przeznaczony na lokalizację nowego, „polskiego” centrum miasta.  
11 Na Wydziale Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie. 
12 Tytuł pracy magisterskiej: Koncepcja rewitalizacji centrum Szczecina po połączeniu ulic Wielkopolskiej i Gon-
tyny, Autorzy: Katarzyna Drobny, Łukasz Rożek, Promotor: Klara Czyńska, Data obrony: X.2010. 
13 Plany budowy ulicy sięgają lat 60. XX wieku.   
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wykreowana jest zupełnie nowa wizja wielofunkcyjnej struktury przestrzennej (ryc. 4). Jej 
kompozycja wypływa z wnikliwej analizy powiązań obszaru. Szczególnie istotna jest idea 
połączenia w ciąg spacerowy dwóch parków miejskich Kasprowicza i Żeromskiego, co 
jednocześnie ma spowodować większą integrację obszaru Wałów Chrobrego z miastem. 
Proponowany plan rewitalizacji jest scenariuszem maksymalnych szans rozwojowych 
tego ternu. Jest interesującą propozycją, w jaki sposób można przekształcać i intensyfi-
kować przestrzenie centrów miast.  

Inne podejście do powtórnego wykorzystania i przekształcenia obszarów w centrum pre-
zentuje projekt dyplomowy dotyczący przebudowy reprezentacyjnego fragmentu stolicy 
Niemiec – kwartału Luisenblock Ost14, zlokalizowanego na przedłużeniu osi obiektów 
rządowych „Band des Bundes” oraz na styku wschodniego i zachodniego Berlina. Proces 
transformacji tych obszarów trwa od kilkunastu lat i jest współcześnie prawie zakończony. 
W przeciwieństwie do poprzedniego projektu dotyczącego Szczecina, kontekst otaczają-
cy bardzo silnie określał kierunek transformacji. Dyplomanci, w bardzo dobrej i rozbudo-
wanej części analitycznej, umiejętnie rozpoznali uwarunkowania zewnętrzne, architekto-
niczny język miasta i miejsca. Wartością projektu jest więc twórcza kontynuacja wcześniej 
zainicjowanych procesów rewitalizacji. Propozycja jest powściągliwa, wyważona i racjo-
nalna. Z jednej strony z szacunkiem odnosi się do historycznej zabudowy i podkreśla 
ślady przemysłowej przeszłości miejsca, m.in. w charakterystycznym układzie ukośnych 
podziałów parcelacyjnych działek. Z drugiej, stanowi bardzo innowacyjną, a jednocześnie 
logiczną koncepcję kontynuacji i zakończenia osi budynków rządkowych i nowych kwar-
tałów zabudowy mieszkaniowej i biurowej (ryc. 5, 6). Stylistyka budynków bardzo dobrze 
wpisuje się w krajobraz miasta oglądany od strony rzeki (ryc. 7). Koncepcja przeprowa-
dzona jest z dużą dyscypliną i dbałością o detal. 

 

 

Ryc. 1. Zmiana układu przestrzen-
nego centrum Szczecina po II wojnie 
światowej: stan obecny (powyżej), 
stan z 1919 roku – rekonstrukcja 
zabudowy zniszczonej w wyniku 
bombardowań wojennych (poniżej). 
Źródło: il. K. Drobny, Ł. Rożek 2010 
Fig. 1. Changing of spatial structure  
of Szczecin after World War II: 
current status (above), the state 
from year 1919 – reconstruction of 
buildings destroyed by bombs 
(below). Source: picture by K. 
Drobny, Ł. Rożek 2010 

 

                                                 
14 Tytuł pracy inżynierskiej: Rewitalizacja Luisenblock Ost w Berlinie, Autorzy: Dagmara Sietko-Sierkiewicz i 
David Weclawowicz, Promotor: Klara Czyńska, Data obrony: VII.2011.  
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Ryc. 2. Idea przekształcenia 
fragmentu centrum Szczeci-
na wg projektu K. Drobny i 
Ł. Rożka – stan istniejący z 
oznaczeniem budynków 
przewidzianych do wyburze-
nia (powyżej) oraz wizja 
projektowa (poniżej). Źródło: 
K. Drobny, Ł. Rożek, 2010 
Fig. 2. The idea of 
transformation of a center 
area of Szczecin by K. 
Drobny and Ł. Rozek – the 
state of existing buildings 
marked for demolition 
(above) and the designed 
structure (below) Source: 
K. Drobny, Ł. Rożek 2010  

Ryc. 3. Dyspozycja 
funkcjonalna koncepcji 
przekształcenia fragmentu 
centrum Szczecina wg 
K. Drobny i Ł. Rożka. 
Źródło: il. K. Drobny, 
Ł. Rożek 2010 
Fig. 3. The functional 
transformation concept of 
center part of Szczecin by 
K. Dro- 
bny, Ł. Rożek   
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Ryc. 4. Wizualizacja koncepcji przekształcenia fragmentu centrum Szczecina wg K. Drobny i Ł. Rożka. Źródło:  
K. Drobny, Ł. Rożek 2010 
Fig. 4. Visualization of the transformation concept of the center part of Szczecin by K. Drobny i Ł. Rożek. 
Source: K. Drobny, Ł. Rożek 2010 

 
Ryc. 5. Zdjęcie lotnicze centrum Berlina wraz z wizualizacją koncepcji przedłużenia osi budynków rządowych 
„Band des Bundes” wg projektu dyplomowego D. Sietko-Sierkiewicz, D. Weclawowicza. Źródło: D. Sietko-
Sierkiewicz, D. Weclawowicz, 2011 
Fig. 5. Aerial view of Berlin with visualization of concept of extending government buildings axis „Band des 
Bundes” by D. Sietko-Sierkiewicz, D. Weclawowicz. Source: D. Sietko-Sierkiewicz, D. Weclawowicz, 2011 
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Ryc. 6. Schematy kompozycyjne założenia tłumaczące przyjęte rozwiązania formalne dla kwartału  Luisenblock 
Ost w Berlinie. Źródło: D. Sietko-Sierkiewicz, D. Weclawowicz, 2011 
Fig. 6. Composition diagrams explaining the formal solution for the Luisenblock Ost quarter in Berlin. Source: 
D. Sietko-Sierkiewicz, D. Weclawowicz, 2011 

 

Ryc. 7. Wizualizacja nowych 
budynków rządowych od 
strony rzeki w kwartale  
Luisenblock Ost w Berlinie. 
Źródło: D. Sietko-Sierkie- 
wicz, D. Wenclawowicz 
Fig. 7. Visualization of new 
government building in the 
Luisenblock Ost quarter in 
Berlin seen from the river 
bank.  Source: D. Sietko-
Sierkiewicz, D. 
Weclawowicz, 2011  

 

PODSUMOWANIE 

W kontekście mało elastycznego i krótkofalowego podejścia do planowania rozwoju 
przestrzennego miast, który niestety cechuje jednostki planistyczne w polskich urzędach 
miejskich, studenckie projekty urbanistyczne stanowią cenny głos w dyskusji. Propono-
wane rozwiązania nie są bowiem limitowane przez bieżące ograniczenia finansowo-
polityczne. Przedstawiają mało oczywisty dla zwykłego mieszańca potencjał transforma-
cyjny zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie fragmentów miasta. Z tego też po-



428 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

wodu powinny być szeroko propagowane i pokazywane publicznie, w postaci wystaw, 
prezentacji czy publikacji prasowych.15 Jest to szczególnie istotne dla zamiany sposobu 
myślenia o mieście, a w konsekwencji przyzwolenia społecznego na przeciwdziałanie 
procesowi rozprzestrzeniania się miasta poza jego granice.  

TOWARDS A COMPACT CITY  
– IMPLEMENTATION OF THE IDEA IN DIDACTICS 
 
Contemporary urban development planning should head towards concentration of 
strategic functions and increasing urban density of city centre areas. Such model of 
centripetal development has many evident features. On the other side implementation of 
"compact city" idea according to different European cities is in each case an individual 
task. The paper presents two completely different examples of urban revitalization of 
parts of city centre areas - in two students final urban projects... Topics of diploma works 
are frequently associated with problems of transformation and adaptation of existing 
spatial structures. Although they are treated as a visionary and unrealistic, the value of 
these studies is the attention given to often underestimated parts of the city. Often this is 
the only field for discussion about ones potential.  

One such project is the vision of spatial and functional transformation of centre areas of 
Szczecin16 (fig. 1). The project is well-suitable to the ongoing discussion in Szczecin on 
the search of "heart of the city". The compositional idea is to create a new connection of 
Wielkopolska and Gontyny streets which intends to partial decrease of vehicular traffic in 
the city center area, but also it is going to be a pretext for creation of new high-density 
housing and high-quality public spaces (fig. 2, 3). The present land arrangement is mostly 
relevant to loose housing areas with major green parts, but not to direct city center area 
(fig. 1, 2). 

The designed axis starts with the area of very valuable urban composition features (Jana 
Pawła II Avenue) and ends with areas of very undefined spatial structure (Odzieżowa, 
Malczewskiego, Matejki streets). The project area and concept is characterized by 
division in two parts. In the first area, it is assumed to keep maximum contextual 
harmony, in the second part it is created a completely new vision of multifunctional spatial 
structure. Its composition results from careful analysis of the area's connections. The very 
significant is idea of pedestrian connection of two city parks – Kasprowicza and 
Żeromskiego resulting in more integration of Wały Chrobrego area and the city center. 
The proposed urban layout of revitalization is a scenario of maximum opportunities for the 
area (fig. 4). It exposes its great potential. The project was awarded in 2011 by local 
division of The Association of Polish Town Planners and was awarded by the Second 
Prize in countrywide competition of the Marshal of the West Pomeranian Voivodeship. 

Another approach to re-use and conversion of areas in the city center presents a project 
for the reconstruction of a representative part of the German capital – the Luisenblock 
Ost  quarter17. It is located on extension of the characteristic axis of government buildings  

                                                 
15 Wystawa „2urban8” prezentowana w styczniu 2012 roku w Galerii Architektów Forma w Szczecinie prezentuje 
wyniki współpracy dwóch promotorów (w tym autorki) z ośmioma dyplomantami. W efekcie poswatały cztery 
prace dyplomowe dotyczące tematyki miejskiej: dogęszczenia centralnych struktur miasta oraz zagospodaro-
wania waterfrontów | www.forma.zut.edu.pl/2urban8.php      
16 Topic: Revitalisation concept of Szczecin city center in case of connection of Wielkopolska and Gontyny 
streets, Authors: Katarzyna Drobny, Łukasz Rożek, Supervisor: Klara Czyńska, Project type: Master's diploma 
project. 
17 Topic: Revitalisation of the Luisenblock Ost in Berlin, Authors: Dagmara Sietko-Sierkiewicz, David 
Weclawowicz, Supervisor: Klara Czyńska, Project type: Bachelor's diploma project.  
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"Band des Bundes" and was intended to be a closing part of the general urban 
composition. The present structure of quarter is mainly intended for demolition (fig. 5, 6). 
The building conditions for the area were set on occasion of architectural competition in 
2009. The project designed by young architects is fully respondent to competition 
guidelines and is creative interpretation of area's potential. On the one side the project is 
sensitive to historical buildings and underlines some post-industrial features, e.g. in 
characteristic triangular plot divisions. On the other side it is very innovative and logical 
concept of spatial continuity and ending the axis of government buildings and new 
quarters of housing and commercial buildings. 

The project is preceded by very good and discerning analytic part including external 
conditions (greenery and communication analyses), urban density characteristics, 
functional and topographic analyses. The entire project is very clearly presented, in 
legible graphic layout. The design concept was elaborated to urban and architectural 
detail of the new buildings. It was presented in very attractive way by 3d sections, 
visualizations and aerial photos. The character of buildings continues style of the 
government buildings and fits to the urban landscape very well. The project is completed 
very carefully and with great care until the detail stage (fig. 7). Authors present very good 
design skills, carefulness and sensitivity to existing urban space. The project was 
defended with distinction in July 2011. 

In the context of a little flexibility and short-term approach to spatial planning of cities, 
which, unfortunately, is characterized by planning units in Polish city councils, students’ 
urban projects are a valuable voice in the discussion. Proposed solutions are not limited 
by the current financial and political constraints. They expose potential of spatially and 
functionally degraded parts of the city. For this reason they should be widely 
disseminated and publicly displayed in the form of exhibitions, presentations and press 
releases. This is particularly important for swap way of thinking about the city and, 
consequently, social acceptance for counteracting the process of spreading the city 
beyond its administrating boundaries.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1] Arczyńska M., Pancewicz Ł., Miasto oszczędne – utopia, idea społeczna czy polityka miejska, 
Czasopismo techniczne z. 14. Architektura z. 6-A/2010, Wydawnictwo Politechniki Karkow-
skiej, Kraków 2010. 

[2] Czyńska K., Metody kształtowania współczesnej sylwety miasta na przykładzie panoram 
Szczecina – wykorzystanie wirtualnych modeli miast w monitoringu i symulacji panoram, dy-
sertacja doktorska, Wrocław, Politechnika Wrocławska 2007. 

[3] Lorens P., Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Wydział Architektury Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk 2010.  

[4] Lorens P., Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Znaczenie procesów prze-
kształceń i rewitalizacji, w: Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Lorens P., Martyniuk-
Pęczek J. (red), Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2009. 

[5] McHarg I. L., Plight and prospect, przedruk w: Wheeler, S.M., Beatley, T. (red.), The 
sustainable urban development reader, Routledge, London 1969. 

[6] Paszkowski Z. Transformacja przestrzeni śródmiejskich na przykładach wybranych miast 
europejskich, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2003. 

[7] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, pod red. J. Kronenberga, T. Bergiera, Funda-
cja Sendzimira, Karków 2010. 

[8] Rubinowicz P., Aspekty analizy struktury urbanistycznej miasta w ocenie przyjazności miejsca 
na przykładzie Lublina, Międzynarodowa konferencja ULAR, Gliwice 2011, Wydawnictwo Po-
litechniki Śląskiej (w druku). 



430 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

 

O AUTORZE  

Autorka w swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką wirtualnego modelowania 
przestrzeni miejskiej, analizy krajobrazu i zabudowy wysokiej. Jest współautorką jedena-
stu opracowań planistycznych z tego zakresu. Prowadzi działalność dydaktyczną na Za-
chodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Kontakt: kczynska@zut.edu.pl  

AUTHOR’S NOTE 

Author of this article has devoted doctoral thesis to the problems of virtual modeling of 
cities, analysis of city landscape and high-rise buildings. Author has also participated in 
eleven planning studies in this field. Presently leads educational activity on West 
Pomeranian University of Technology. Contact: kczynska@zut.edu.pl    

 

 

 

 

 



 

HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA  
PROCESÓW SUBURBANIZACJI 

HISTORICAL AND CONTEMPORARY CONDITIONING  
OF SUBURBANIZATION PROCESSES 

Joanna Małek 
mgr inż. arch. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
Wydział Rozwoju Regionalnego 
Biuro Planowania Przestrzennego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE 

Niekontrolowane rozprzestrzenianie się zabudowy niewątpliwie stanowi zagrożenie dla 
rozwoju i ciągłości miast, a także dla zachowania ładu przestrzennego. Wielopłaszczy-
znowość suburbanizacji uzależniona jest od różnorakich czynników ją determinujących, 
np. natury społecznej, ekonomicznej, kulturalnej i środowiskowej jak również politycznej 
czy prawnej. Biorąc pod uwagę czynniki jak również formy jakie przybiera należy zauwa-
żyć jak bardzo ten proces jest złożony i skomplikowany.  

Słowa kluczowe: suburbanizacja, strefa podmiejska, rozwój, rozprzestrzenianie. 

ABSTRAKT 

The uncontrolled spread of building certainly is a threat to the development and continuity 
of the cities, and also for spatial behavior. Multilevel nature of suburbanisation depends 
on many factors which determine it, eg. social, economic, cultural and environmental as 
well as political or legal. Considering factors and forms of suburbanisation to be noted 
how much this process is complex and complicated. 

Key words: suburbanisation, suburb, development, diffusing. 
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1. POCZĄTKI OSADNICTWA PERYFERYJNEGO 

Proces suburbanizacji miał swój początek już w czasach prehistorycznych.  Niemniej 
jednak był on ograniczony warunkami obronnymi miast. Początkowo można było zaob-
serwować powolne powiększanie się podgrodzi, które z czasem wciągane były w struktu-
ry miasta (grodu) poprzez dobudowywanie kolejnych murów obronnych. Rozwój prze-
strzenny miast ograniczony był przez różne czynniki. Problemem rozwoju stała się do-
stępność komunikacyjna, obronność, czy lokalizacja pól uprawnych. W czasie odrodzenia 
i baroku powierzchnia miast ulegała powiększeniu ze względu na zastosowanie fortyfika-
cji, oddalonych ze względów bezpieczeństwa, od zabudowy śródmiejskiej. Z uwagi na 
ograniczenia stawiane przez potężne fortyfikacje, miasta zmuszone były rozwijać się 
głównie wewnątrz swych granic. W efekcie wzrost gęstości zaludnienia na km2 spowo-
dował przeludnienie miast. Rozwój grodu związany był również z rozwojem artylerii, która 
z czasem pozwoliła na osiedlanie się na zewnątrz granic terytorialnych miast, ustanowio-
nych przez linie fortyfikacji. Kiedy charakter obronny zaczął zanikać rozpoczęła się era 
ekspansji miast. Wyjątkiem były miasta w Stanach Zjednoczonych, które z braku natural-
nego wroga nie miały charakteru bastionowego, w związku z czym mogły powstawać na 
układach kratowych, umożliwiających rozprzestrzenianie. 1  

W XVIII w. w przemysłowym Londynie zauważono pierwsze oznaki potrzeby przenosze-
nia się burżuazji na obszary obrzeżne miasta, gdzie właściciele fabryk, inteligencja, kup-
cy czy urzędnicy mogli, z dala o hałasu i brudu wznosić rezydencje, które były miarą ich 
bogactwa oraz miejscem wypoczynku. Początki współczesnej suburbanizacji w Stanach 
Zjednoczonych to druga dekada XIX w., kiedy to z powodu postępującego uprzemysło-
wienia nastąpił nagły wzrost ludności. Do miast zaczęły nadciągać znaczne liczby popu-
lacji z obszarów wiejskich i emigrantów, co spowodowało potrzebę przeniesienia się za-
możniejszych grup społecznych na obszary niezabudowane. Tworzyły się wówczas osie-
dla jednorodzinnych domów mieszkalnych, które z czasem ulegały przebudowywaniu 
i rozbudowywaniu. W Polsce okres uprzemysłowienia, który zlokalizowany był głównie 
w Łodzi, nie odbił się jeszcze w tak znacznym stopniu jak w Stanach Zjednoczonych czy 
Anglii, gdyż mieszkańcy lokowali się głównie w strukturze miejskiej nie przemieszczając 
się na obszary podmiejskie.  

Początki suburbanizacji łączy się z początkami transportu publicznego – komunikacji 
szynowej, a z czasem transportu prywatnego. To właśnie rozwój środków komunikacji 
stał się impulsem rozprzestrzeniania się zabudowy podmiejskiej, która nadal skierowana 
była do najzamożniejszych mieszkańców miast. Rewolucja przemysłowa, która spowo-
dowała znaczne pogorszenie warunków zamieszkania, zmusiła ludność do poszukiwania 
terenów w bezpośrednim sąsiedztwie z przyrodą. Zaczęto poszukiwać działek budowla-
nych na otwartych gruntach rolniczych. Zamieszkiwanie w zatłoczonych miastach, po-
strzegano jako niezgodne z naturą człowieka, a zgodnie z romantycznym postrzeganiem 
świata, wręcz z wynaturzeniem. Taka wizja zamieszkania dała początek modernistycz-
nym miastom lokalizowanym poza śródmieściem. W Europie Zachodniej proces ten nasi-
lił się dopiero po II Wojnie Światowej, a w Polsce dopiero w latach 80-90.  

SIEĆ OSADNICZA W POLSCE 

W XIII wieku, na podstawie prawa lokacyjnego zakładane były nowe miasta i wsie. Sza-
cuje się, że w tym okresie powstało ich blisko 700. Powstawały wówczas miasta posiada-
jące wszystkie funkcje usługowo – handlowe. Dwa wieki później można już mówić o sieci 
miast na obszarze naszego kraju. Liczne osady lokalizowane były od siebie w dogodnych 
odległościach, tak aby pokonywanie dystansu między nimi było możliwe pieszo lub kon-
no. Te uwarunkowania sprawiły, że miasta oddalone były od siebie w odległości około 15-
20km. W wyniku licznych wojen i zniszczeń jakie ze sobą niosły w XVII i XVIII wieku wiele 
miast uległo zniszczeniu. Rozpoczął się wówczas proces odbudowy większych miast, co 

                                                 
1 Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci 
neuronowych i automatów komórkowych, rozprawa doktorska, Poznań 2007. 
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wpłynęło na upadek mniejszych wsi i miasteczek. W okresie zaborów rozwój miast był 
wieloraki z uwagi na podział terytorialny zaborów i tendencje zaborcy. Wiek XIX i XX 
charakteryzuje się najszybszym rozwojem miast polskich poprzez zwiększającą się liczbę 
ludności, rozwój wielu gałęzi przemysłu, odbudowę zrujnowanych w zaborach najwięk-
szych miast oraz budowę nowych.  

Wszystkie te działania zostały zniweczone w czasie II Wojny Światowej, po której to pol-
skie miasta musiały ponownie się podnieść. Postęp technologiczny (w tym rozwój trans-
portu, przemysły, budownictwa, handlu) pozwolił na szybki rozwój miast, a migracje lud-
ności z obszarów wiejskich do miejskich przyczyniły się do zwiększenia liczby ludności 
w miejscowościach. Ludność wiejska ze względu na przeludnienie gospodarstw rolni-
czych nie miała pracy na wsi, co zmusiło ją do emigracji do przemysłowych miast. Ze 
względu na napływ zbyt dużej liczby ludności na obrzeżach miast powstawały osiedla 
robotnicze.2 Po roku 1980 w wyniku kryzysu gospodarczego i zmian ustrojowych migracje 
wewnętrzne uległy osłabieniu. 

2. NURTY PROCESÓW SUBURBANIZACJI 

Problematyce suburbanizacji poświęcono wiele prac naukowo-badawczych, niemniej 
jednak problem ten nadal nie jest rozwiązywany w sposób adekwatny do skali tego za-
gadnienia. Proces ten jest skutkiem zmian cywilizacyjnych3, któremu towarzyszy decen-
tralizacja obszarów zurbanizowanych. Suburbanizacja łączy się z migracją ludności na 
peryferia miast przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej odległości i możliwości szyb-
kiego przemieszczania się z miejsca zamieszkania do pracy, zlokalizowanej przeważnie 
w centrum miasta. Efektem tego jest spadek gęstości zaludnienia w centrum i jego 
znaczny wzrost na przedmieściach oraz przemieszczanie się aktywności ekonomicznej  
z centrum na przedmieścia.   

2.1. CZYNNIKI LEŻĄCE U PODŁOŻA ZJAWISKA SUBURBANIZACJI 

Czynniki ekonomiczne: 

– rozwój sieci transportowych, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju i upowszech-
nienia środków transportu publicznego i prywatnego oraz dobre skomunikowanie 
przedmieść z miastem, 

– poprawa sytuacji materialnej społeczeństwa umożliwiająca zakup nieruchomości  
i środków transportu oraz korzystna cena nieruchomości na obszarach podmiejskich 
i wiejskich w stosunku do wysokich cen gruntów w mieście, 

– uszczuplenie wsparcia finansowego na budownictwo wielorodzinne, 
– stosunkowo niskie koszty zamieszkania i życia na obszarach wiejskich, 
– słaba gospodarka przestrzenna w aspekcie zrównoważonego rozwoju miast, 
– wprowadzenie gospodarki opartej na zasadzie wolnego rynku (w tym otwarta przed-

siębiorczość), 
– przyzwolenie przez samorządy lokalne na lokalizację dużych inwestycji poza mia-

stem dla zwiększenia dochodów gmin, 
– lokalizacja centrów handlowych na obrzeżach miast, generująca powstawanie  

w bezpośrednim sąsiedztwie nowych osiedli mieszkaniowych, 
– rozwój technologii (przemysłowych, informacyjnych) oraz techniki. 

Czynniki społeczne: 

– chęć posiadania własnego domu poza miastem będącego miejscem zamieszkania 
lub drugiego domu stanowiącego miejsce wypoczynku i rekreacji, 

                                                 
2 Dane za stroną internetową: http://www.bryk.pl/teksty/liceum/geografia/geografia_spo%C5%82eczno_ 
ekonomiczna/8704-przebieg_procesu_urbanizacji_w_polsce.html. 
3 Litwińska E., Zjawisko urban sprawl – jeden z wymiarów współczesnych procesów urbanizacji, [w:] Współcze-
sne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, (red.) J. Słodczyk, M. Śmigielska, Opole 2008, s. 37-48. 
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– zaspokojenie bliskiego kontaktu z przyrodą, 
– zamieszkiwanie w środowisku zdrowym oddalonym od zgiełku miasta, i zanieczysz-

czeń generowanych przez postępującą cywilizację miast, 
– ucieczka ze śródmieść miast, będących centrum rozwijającej się patologii społecz-

nej (w tym narkomanii, alkoholizmu, przemocy, ubóstwa),  
– poprawa bezpieczeństwa zamieszkania, 
– atrakcyjność terenów wiejskich, 
– potrzeba podkreślenia klasy społecznej przez budowanie w obszarach peryferyjnych 

miast rezydencji. 

W zjawisku suburbanizacji, postrzeganej jako rozwój tkanki miejskiej, można wyróżnić 
różne typy przestrzeni w zależności od miejsca w jakim ma ona swoją genezę. Pierw-
szym etapem procesu migracji ludności z obszarów śródmiejskich był rozwój bezpośred-
niej strefy podmiejskiej, następnie zagospodarowanie terenów obszarów ruralistycznych 
oraz powstawanie nowych osiedli na terenach rolniczych. 

2.2. EKSURBANIZACJA 

Pojęcie urban sprawl, określane potocznie jako sprawling4, zawiera w swoim znaczeniu 
dwa problemy – przekształcenia jak i powiększania się obszarów zurbanizowanych. 
Zmniejszanie się koncentracji ludności w obszarach miejskich staje się przyczyną erozji 
miast co w konsekwencji jest przyczyną dezurbanizacji.  

Głównymi czynnikami rozlewania się obszarów podmiejskich są: poszukiwanie na obsza-
rach peryferyjnych miast dogodnych lokalizacji na własną rezydencję, szybki rozwój ko-
munikacji prywatnej (samochodowej), korzystne skomunikowanie obszarów w bezpo-
średnim sąsiedztwie miasta z centrum oraz niska cena nieruchomości. 

2.3. RURALIZACJA 

Proces urbanizacji wsi jest procesem złożonym i wielopłaszczyznowym polegającym na 
koncentracji ludności w niewielkich obszarach wiejskich wraz z tendencją do przenosze-
nia na nie miejskiego stylu życia i kulturowych wartości. Pojęcie wsi jako jednostki osad-
niczej z dominującą funkcją rolniczą - w dzisiejszych czasach już nie istnieje. Wieś stała 
się atrakcyjnym terenem dla mieszkańców miast, którzy pragną większej przestrzeni od 
tej, którą „oferują” im przedmieścia. Miasta zawsze będą silnie oddziaływały na tereny 
wiejskie poprzez zależność ekonomiczną, komunikacyjną i rekreacyjną. 

Wielopłaszczyznowość urbanizacji wsi5: 

– urbanizacja demograficzna – wzrost gęstości zaludnienia na wsi, 
– urbanizacja ekonomiczna – wzrost udziału ludności utrzymującej się z prac pozarol-

niczych, 
– urbanizacja przestrzenna – powiększanie wsi, zagęszczenie zabudowy, poprawa 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, pojawienie się funkcji usługowych, 
zmniejszanie terenów rolnych na cele nierolnicze (mieszkaniowe, rekreacyjne, usłu-
gowe, przemysłowe),  

– urbanizacja społeczno-kulturowa – zmiana wiejskich wzorców zachowań na rzecz 
miejskich, przyswojenie miejskiego stylu życia, zatracenie tradycji i kultury ludowej, 

– urbanizacja krajobrazowa – oddziaływanie na środowisko przyrodniczo-
krajobrazowe.  

                                                 
4 Tłum. Bezładnie rozlewająca się przestrzeń miejska. 
5 Dane za stroną internetową: http://www.edukacja.pl oraz  http://czacki.edu.pl/~jottan/urbanizacja 
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Ryc.1 Ogólna charakterysty-
ka stref zamieszkania, 
źródło: opracowanie na 
podstawie: J. Bański, Strefa 
podmiejska…6,  z własnymi 
modyfikacjami. 
Fig.1 An overall description 
of settling zones, source: 
drawing up on the base: J. 
Bański, Suburban zone …, 
with own alterations. 

Ryc.2 Schemat wsi podmiej-
skiej Mierzyn (Möhringen). 
Na czarno oznaczono wieś 
historyczna z XIXw., źródło:  
opracowanie autorki 
Fig.2 Diagram of suburban 
Mierzyn villages, source: 
autor’s elaboration  

2.4. PERI-URBANIZACJA 

Zgodnie z Raportem UNFPA pn.: „Sytuacja Ludności Świata 2007. Uwolnienie potencja-
łu, płynącego z rozwoju obszarów miejskich” zjawisko peri-urbanizacji to „lokalizacja 
obiektów gospodarczych i mieszkaniowych w przestrzeni pośredniej między wsią i mia-
stem, gdzie cena ziem jest stosunkowo niska a regulacje prawne są nieścisłe. Choć ob-
szary okalające miasta mogą być dotknięte najgorszymi konsekwencjami ich rozwoju, 
takimi jak bieda, zanieczyszczenie i degradacja środowiska, oferują zatrudnienie i zaspo-
kajają inne ważne potrzeby obszarów miejskich, takich jak pożywienie, energia, woda  
i materiały budowlane” 7. Podstawowym kryterium zamieszkania na takich obszarach jest 
skomunikowanie osiedla z miastem, a ponieważ procesowi zasiedlania ulegają tereny 
rolnicze, które nie są powiązane z miastem transportem publicznym, komunikacja opiera 
się głównie na transporcie indywidualnym. 

Przyczyny zasiedlania terenów zlokalizowanych „między miastem a wsią” są tożsame  
z czynnikami „osiedlo-twórczymi” w procesie eksurbanizacji i ruralizacji.   

                                                 
6 Bański J., Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, s. 33-34, [w:] Gospodarka przestrzenna w 
strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), , Toruń 2008, s. 29-43. 
7 Raport UNFPA, Sytuacja Ludności Świata 2007. Uwolnienie potencjału, płynącego z rozwoju obszarów miej-
skich, źródło: http://www.unic.un.org.pl/swp/2007/streszczenie_raportu.php. 
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3. KIEDY SUBURBANIZACJA STAJE SI Ę PROBLEMEM… 

Suburbanizacja towarzyszy ludzkości od czasów prehistorycznych, jednak w zależności 
od rozwoju cywilizacji przyjmuje ona różne kierunki rozwoju. Dla większości społeczeń-
stwa zasiedlanie niezabudowanych obszarów i przenoszenie na nie funkcji miejskich jest 
procesem naturalnym, jednak takie postrzeganie rozwoju (a raczej „żywiołowego rozle-
wania się miast”) może stwarzać niebezpieczeństwo. Takim niebezpieczeństwem może 
być „suburbanizacja żywiołowa”, gdyż „[…] jest to zjawisko nowe, współczesne, o nie-
zwykłej sile, skali i niszczących skutkach – suburbanizacja, która wymknęła się spod 
kontroli, działa na zasadzie żywiołu, wprowadzając chaos, niszcząc wartości. […]” 8. 

Sam proces suburbanizacji nie był by na tyle problemowy, gdyby był koordynowany przez 
samorządy lokalne takimi dokumentami jak: strategie rozwoju miast/gmin, studia uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) czy miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Brak aktu prawa miejscowego (MPZP) skut-
kuje wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, która nie musi być zgodna ze studium, 
czyli kierunkami polityki przestrzennej miasta, wsi czy też całych gmin. W związku z bra-
kiem MPZP działalność inwestycyjna prowadzona jest w szczególności na podstawie 
decyzji o warunkach zabudowy, która przyczynia się do pogłębiania chaosu przestrzen-
nego i architektonicznego, zatracenia tożsamości miejsca czy nieracjonalnego zagospo-
darowania przestrzeni.  

Gospodarka przestrzenna w warunkach wolnorynkowych uległa pędowi inwestorów pry-
watnych. Zabudowa mieszkaniowa powstaje bez poszanowania kompozycji urbanistycz-
nej, której „uzupełnieniem” staje się chaotyczny układ drogowy. Zabudowa deweloperska 
opiera się na dużej intensywności zabudowy (zabudowa szeregowa i bliźniacza) oraz na 
sięgaczowym układzie komunikacyjnym. Taka intensywność zabudowy wynika ze stoso-
wania coraz niższych wskaźników urbanistycznych, charakterystycznych głównie dla 
zabudowy śródmiejskiej a nie podmiejskiej. Jednolita, niczym niewyróżniająca się zabu-
dowa na obrzeżach miast wpływa negatywnie na jego sylwetę, jednak zbyt rozproszona 
zabudowa jednorodzinna (na obszernych działkach budowlanych) również buduje nie-
atrakcyjne, szeroko rozlewające się przedpole sylwety miasta. Fragmentaryczna zabu-
dowa podmiejska dla inwestorów jest inwestycją pochłaniającą mniejsze nakłady finan-
sowe i mniej czasochłonną, w przeciwieństwie do inwestycji w centrum miasta. Na inwe-
storach nie wymusza się projektowania przestrzeni publicznych, których brak przyczynia 
się do tworzenia przestrzeni aspołecznych i zamkniętych, a w konsekwencji do budowa-
nia braku poczucia bezpieczeństwa i zahamowania rozwoju danej społeczności. Rozluź-
niają się wówczas więzi społeczne, zanikają stosunki międzysąsiedzkie, a mieszkańcy 
odgradzają się coraz to wyższymi ogrodzeniami lub zamykają w osiedlowych enklawach.  

W sytuacji urbanizacji wsi głównym problemem środowiskowo-przestrzennym jest zatra-
cenie tożsamości miejsca. Stosując katalogowe rozwiązania architektoniczne w połącze-
niu z podziałem geodezyjnym charakterystycznym dla podziałów na obszarze wsi - po-
wstaje nieczytelny i chaotyczny krajobraz urbanistyczny.9 W śród problemów społecznych 
suburbanizacji należy wyróżnić segregację społeczną mieszkańców z uwagi na ich sytu-
ację materialną. Taka hierarchizacja podkreśla różnice społeczne i doprowadza do getty-
zacji społecznej i przestrzennej.  

Powstające osiedla pobawione są niezbędnych funkcji społecznych takich jak:  
– opieka nad dziećmi i ich edukacja (żłobki, przedszkola, szkoły),  
– opieka medyczna (przychodnie, domy opieki, szpitale),  
– dostęp do kultury (kina, teatry, galerie),  

                                                 
8 Dylewski R., Żywiołowa suburbanizacja w świetle raportu Komisji Europejskiej i wnioski dla Polski, Komunikaty 
Człowiek i Środowisko, 31 (1-2) 2007, s. 123-131. 
9 Jaworski P., Niewidzialne przedmieścia, 2010, źródło: http://www.architektura.info/index.php/wiadomosci/ 
aktualnosci/niewidzialne_przedmiescia. 
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– sport i rozrywka (boiska, hale, przestrzenie publiczne), 
– usługi pozostałe. 
 

Taka sytuacja zmusza poniekąd do traktowania osiedli podmiejskich jako sypialnie, do 
których wraca się dopiero w godzinach popołudniowo-wieczornych. Niezapewnienie pod-
stawowych funkcji w „osiedlach sypialniach” przyczynia się do zwiększenia kosztów do-
jazdów do szkół i pracy, przy jednoczesnym uszczupleniu budżetu miasta/gminy w po-
datki, które wpływają do kas gmin sąsiednich. Intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej, 
przemysłu lub wielkopowierzchniowych obiektów usługowych prowadzi do zmniejszenia 
atrakcyjności wizerunku obszarów rekreacyjnych, co rodzi kolejne negatywne skutki eko-
nomiczne dla miasta. 

Dojazdy mieszkańców z obszarów podmiejskich i wiejskich do pracy i szkół w mieście 
powoduje nadmierne obciążenie dróg wylotowych, co w konsekwencji skutkuje niewydol-
nością układów komunikacyjnych (kongestią). Władze miast zmuszone są do ponoszenia 
ogromnych kosztów utrzymywania dróg oraz ich budowania, co wpływa na wzrost kosz-
tów funkcjonowania obszarów miejskich (metropolitalnych) i kryzys ekonomiczny tych 
miast. Przesiedlanie się zamożniejszego społeczeństwa na obszary podmiejskie również 
powoduje zmniejszenie wpływów z podatków, bowiem w miastach pozostają wówczas 
mieszkańcy mniej zamożni.  

Zintensyfikowany ruch komunikacyjny powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, hałasem i nadmierną emisję CO2. W wyniku konsumpcji terenów podmiejskich  
i wiejskich niszczone są atrakcyjne przestrzenie otwarte, naturalne ekosystemy oraz nie-
odnawialne zasoby organiczne. Zainwestowanie terenów otwartych, zabudowywanie 
naturalnych terenów zalewowych przyczynia się do zmniejszania obszarów chronionych, 
zaburzenia naturalnych stosunków wodnych i zmian morfologicznych. Działania antropo-
geniczne w konsekwencji przyczyniają się do degradacji krajobrazu, co w konsekwencji 
skutkuje katastrofami naturalnymi i nieodwracalnymi zmianami w ekosystemie. 

4. ZALETY SUBURBANIZACJI 

Konkurencyjność cen sprawia, że inwestycje poza centrum miasta są realną alternatywą 
dla mieszkańców. Atrakcyjna przestrzeń, spokój i komfort życia, jaki oferują zmęczonym 
miastem mieszkańcom przedmieścia, jak również przyjazne środowisko, urokliwe krajo-
brazy, świeże powietrze są atutami, które w zgiełku miasta są nie do osiągnięcia.  
Za mieszkaniem w małych miejscowościach wokół wielkich miast przemawia mniejszy 
wskaźnik przestępczości oraz niższe koszty zamieszkania. Społeczeństwo dla możliwo-
ści posiadania powyższych udogodnień jest w stanie poświęcić czas, który tracą na do-
jazdy do pracy czy szkół.  

W projekcie pn.: „Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej - na przykładzie obszaru 
oddziaływania funkcjonalnego miasta Szczecina”10 pożytki z suburbanizacji zostały 
przedstawione jako istotne w przyszłym planowaniu i kształtowaniu suburbiów. Rozwój 
infrastruktury technicznej jest cennym wkładem w modernizację wiejskich układów urba-
nistycznych. Gminy, które kontrolują koniunkturę rozwijających się obszarów wiejskich, 
zwiększyły zakres usług podstawowych oraz ponadlokalnych. Zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich prowadzi do budowania infrastruktury społecznej, będącej siłą napę-
dową gminy. Inwestycje w szkoły, kulturę, opiekę zdrowotną przyciągają mieszkańców 
miast i inwestorów co skutkuje zwiększonymi wpływami do budżetu gminy. Na rozwój 
wpływa również rosnące zainteresowanie żywnością z rolnictwa ekologicznego, które 
wymuszone zostało uprzemysłowieniem upraw. Atrakcyjne położenie, czysty klimat, przy-

                                                 
10 Zimnicka A., Czernik L., Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej - na przykładzie obszaru oddziaływania 
funkcjonalnego miasta Szczecina, projekt nr 4 T07F 020 29 finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, 
Szczecin 2008, http://www.led.ps.pl 
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jazny krajobraz czy też istniejąca kultura rolnicza sprzyjają rozwojowi wsi pod kątem re-
kreacji.  

Przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powstają nowe 
miasta satelitarne o zróżnicowanym charakterze, z rozbudowaną kulturą agrarną, rekre-
acją i tożsamością lokalną przyciągającą nowych mieszkańców i inwestorów. 

Są organizacje, które uważają, że „jest to korzystne dla rozwoju gospodarki lokalnej  
i regionalnej i należy ten proces wspierać (Beck, Kolankiewicz 2001; Czerny 2005a). 
Opierają swoje stanowisko na przekonaniu, że istnieją znaczące rezerwy ziemi niezago-
spodarowanej lub zagospodarowanej ekstensywnie, a przez to niestanowiących strat dla 
rolnictwa (ibid.)” 11.  

HISTORICAL AND CONTEMPORARY CONDITIONING  
OF SUBURBANIZATION PROCESSES  

1. BEGINNINGS OF SETTLEMENT PERIPHERIAL 

The process of Town planning had already begun in the prehistoric times. Nevertheless, 
it was limited because of city terms defence. Initially you could observe slow increase in 
borough, which in time were drawn in the structure of the town (city) through the 
extension was the next city walls defence surround. The spatial development was limited 
by various factors. One of the expansion problem has become a communication 
availability, defence needs or fields locations. During the Renaissance and the Baroque 
city area underwent magnification due to the use of fortifications for security reasons 
remote from the buildings downtown. Due to the limitations posed by the massive 
fortifications of the city were forced to develop mainly within their borders. As a result, the 
increase of population density per km2 resulted in overcrowding of cities. The 
development of the castle was also associated with the development of artillery, which 
later allowed to settle outside the territorial limits of cities, established by the lines of 
fortifications. When a defensive character began to fade away the era of urban 
expansion.  

In XVIII century in the industrial London had noticed the first indications that the needs of 
the bourgeoisie in the perimeter areas of the city, where factory owners, an intelligentsia, 
merchants or civil servants could built their villas far from a noisy and dirty cities. Beside 
that villas had shown their richness and were the measure of their wealth, a place where 
they could rest. The beginnings of modern suburbanization in the United States of 
America had started in second decade of XIX, when due to progressive industrial the 
population of people sudden n increased. The cities were gathering a large number of 
population from rural areas and immigrants, which led to the need to move for the 
wealthiest groups in undeveloped areas. In Poland an industrial times which were mainly 
located Lodz, didn’t have such an influential meaning like in United States of America or 
England, because residents were allocating mainly in the urban structure weren’t moving 
to suburban areas. 

 The beginnings of suburbanization are connected with the beginnings of a public 
transport- rail transport, private transport with time. In fact the communications 
development has become an impulse spreading of suburbs trends in cities stricter, which 
                                                 
11 Dane za stroną internetową: http://stosunki-miedzynarodowe.pl/index.php?option=com_content&view 
=article&id=961:suburbanizacja-i-ekspansja-miasta-na-tereny-wiejskie-urban-sprawl&catid=74:globalizacja 
&Itemid=104. 
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in fact still was directed to wealthy city dwellers. The Industrial Revolution, which caused 
that living conditions were very bad that forced people to look for areas in close proximity 
with nature. They started to looking for places to built their homes at the open farming 
areas. Living in crowded cities started to see like something incompatible with a human 
nature, and in accordance with the romantic perception of the world, even with 
perversion. This kind of vision gave birth to a modern cities to settled outside if 
downtown. In Western Europe, this process has intensified after The Second Wold War, 
while in Poland in 80-90 years.  

THE SETTLEMENT NETWORK IN POLAND  

In XIII century based on law the new cities and villages were founded. We can say that 
during this period rose about 700 them. The city has formed, having all functions of 
service and shopping. Two centuries later, you can already say about a network of cities 
in our country area. The settlements were located from each other in a convenient 
distance, in order to overcome the distance between them was possible on foot or by 
hors. These conditions meant that the city was distant from each other at a distance of 
about 15-20 kilometres. Follow on many wars and devastation they bore each other in 
XVII and XVIII century plenty of cities were destroyed. Then started to process of 
reconstruction of larger cities but this had an influence on smaller cities and villages 
which in case of that collapsed. In the period of the partitions was varied urban 
development due to the territorial division of the partitions and trends invaders. 
Nineteenth and early twentieth century is characterized by the fastest urban growth 
through the growing Polish population, the development of many industries, rebuilding 
shattered in partitions largest cities and the construction of new 

All these measures have been undermined during the Second World War, after which the 
city of Poland had to get up again. Technological advances (including the development of 
transport, industry, construction, commerce) has allowed the rapid development of cities 
and people migrations from rural to urban areas contributed to the increase in population 
in the villages. The rural population due to overcrowding of farms did not work in the 
countryside, forcing her to emigrate to the industrial cities. Due to the influx of too many 
people on the outskirts of urban settlements formed the workers. After the year 1980 as a 
result of the economic crisis and political changes in migrations have been weakened. 

Suburbanization issues devoted much research works, but the problem still has not be 
solved in a manner appropriate to the scale of this for-anticipating more. This process is a 
result of changes in civilization. Suburbanization is combined with the migration of 
population to the periphery of cities, while maintaining a safe distance and the possibility 
of a rapid move from home to work, mostly located in the city center. The result is a 
decrease in population density in the center and a significant increase on the outskirts 
and move economic activity from the center to the suburbs. 

2. FACTORS UNDERLYING THE PHENOMENON OF SUBURBANISA TION 

Economic factors: 

– development of transport networks, and good communication with the city suburbs,  
– improving the material situation of the society towards the purchase of property and 

means of transport and favourable price real estate in suburban areas and rural 
areas in relation to the high prices of land in the city,  

– a drain on financial support for multi-family housing  
– a relatively low cost of living and life in rural areas, 
– weak in terms of spatial planning for sustainable urban development 
– the introduction of an economy based on the principle of free market (including the 

open entrepreneurship) 
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– permission by local governments on the location of large investments located 
beyond cities for increased revenues to municipalities 

– shopping centres located at the suburbs cause increasing number of new housing 
estate in directly neighbourhood  

– the development of technology (industrial, informational), and techniques 
  

Social factors: 

– willingness of having own house beyond city being a place to live or a second home, 
which is a place to rest and recreation 

– satisfying close contact with nature 
– living in a healthy environment far from the hustle and bustle of city, and pollutions 

which are one of the reason progressive civilization of cities, 
– escaping from the city centres which are centre who are developing a social 

pathology like a drug addiction, an alcoholism, a violence, a poverty 
– improving the safety of living beyond the city and the attractiveness of rural areas 
– willing of matching position in society by building villages at the suburbs. 

The phenomenon of suburbanisation, seen like a the development of the urban fabric, we 
can distinguish a diverse types of distance depending on the location in which has its 
genesis. The first step of people migration from downtown areas was a direct 
development of the suburbs, and  development of new settlements in rural areas. 

3. WHEN SUBURBANISATION BECOMES A PROBLEM 

Suburbanisation accompanied mankind since prehistoric times, but depending on the 
development of civilization, it takes different directions of development. For the majority of 
society undeveloped areas of settlement and transfer of municipal functions is not a 
natural process, but this perception of development (or rather "spontaneous pouring of 
cities") may pose a danger. This is dangerous and can be "suburbanisation disaster" 
because "[...] is a new phenomenon, today, a unusual strength, scale and devastating 
effects - suburbanisation, which spun out of control, operates on the principle element, 
entering chaos, destroying the merits . [...] 

The suburbanisation process wouldn’t be problematic, if was coordinate thru the local 
governments documents such as the development strategies of cities / municipalities, 
studying conditions and directions of spatial management (SUiKZP) or local zoning plans 
(Unitary Development Plan). No act of local law (Unitary Development Plan), resulting in 
issuance of the zoning decision, which may not be compatible with the study, the spatial 
policies of the city, village or entire communities. In the absence of local development 
plan investment activity is conducted, in particular, on the basis of the zoning decision, 
which contributes to the deepening chaos, spatial and architectural identity of the place of 
perdition and irrational land use planning. 

Land management in conditions of free market has relented a dash of private investors. 
The habitable built is rises without respect to planner arrangement which complement 
becomes a chaotic road system. Developer Installation is based on high intensity building 
(terraced or twin buildings) and range communication system. This building intensity is 
due to the application of the urban lower and lower rates, characteristic mainly for 
building downtown and not suburban. 

In the event of a major urban village environmentally-space problem is destruction of 
identity. Using the directory architecture in conjunction with the division geodesic 
characteristic divisions in the country - created unreadable and chaotic urban landscape.  

The new built housing estates are without essential society functions such as: caring for 
children and their education (nurseries, kinder gardens, schools), health (clinics, nursing 
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homes, hospitals), access to culture (cinemas, theatres, galleries), sports and leisure ( 
playing fields, halls, public spaces), other services . 

This situation force to treat this estates like some kind of bedrooms where we can come 
back only in the afternoon and evening hours. When there is no basic functions of a 
"settlements bedrooms" contributes to the cost of commuting to school and work, while 
the budget diminished the city / municipal taxes that affect neighbourhood municipalities 
for cash. Intensification of residential, industrial, or large service facilities leads to a less 
attractive image of recreational areas, which raises further negative economic 
consequences for the city. 

Residents commute to suburban and rural areas to work and schools in the city causes 
excessive load on the exhaust tract, which in turn results in failure of communication 
systems (congestion). Municipalities are forced to incur huge costs of maintaining roads 
and their construction, which affects the growth of operating costs in urban areas 
(metropolitan) and the economic crisis of the cities.. 

Intensified communication traffic increases air pollution, soil, noise and excessive carbon 
dioxide emissions. As a result of consumption of suburban and rural areas are attractive 
destroyed open spaces, natural ecosystems and organic non-renewable resources. 
Investing open areas, building natural floodplains contributes to the reduction of protected 
areas, disturbance of natural water relations and morphological changes. As a 
consequence of anthropogenic actions contribute to the degradation of the landscape, 
which in turn results in natural disasters and irreversible changes in the ecosystem. 

4. THE ADVANTAGES OF SUBURBANISATION 

Attractive prices makes the investments beyond the city centre as a real options for 
residents. Attractive distance, silence and comfort of living for tired residents as well as 
healthy environment, charming scenery, fresh air this are the advantages which, in the 
hustle and bustle of the city are not achievable. For living in small towns around big cities 
suggests lower crime rate and lower the cost of residence. Society for the possibility of 
having these facilities are able to devote the time you lose on commuting to work or 
school. 

The project entitled. "Shaping the suburban area of the village - the example of the 
impact area of the city of Szczecin functional" benefits of suburbanization were presented 
as important in shaping the future planning and suburbs. Development of technical 
infrastructure is a valuable contribution to the modernization of rural urban structures. 
Municipalities that control the growing prosperity of rural areas, increased the scope of 
basic services and supra-local. Sustainable development of rural areas leads to building 
social infrastructure, which is the driving force of the municipality. Investment in 
education, culture, health care attract city dwellers and investors resulting in increased 
payments to the municipal budget. The development is also influenced by the growing 
interest in organic food, which was forced industrialization of agriculture. Attractive 
location, clean atmosphere, the landscape-friendly manner or to an existing agricultural 
culture conducive to the development of rural areas for recreation.  
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STRESZCZENIE 

Relacja rzeka- miasto kształtuje się na wiele sposobów w czasie i przestrzeni, w odnie-
sieniu do spuścizny historycznej, rozwiązań techniki, rozwoju ekonomicznego i waloryza-
cji społeczno- kulturowej. Główną funkcją bulwarów w mieście jest ( i było) przybliżenie 
mieszkańcom rzeki. Wraz z przekształceniami funkcji rzek poczynając od roli transporto-
wej, która przez współczesny rozwój infrastruktury znacznie osłabła i utraciła gospodar-
czy charakter zmieniła się również rola bulwarów w miastach. Współcześnie zauważyć 
można „boom” na liczne projekty architektoniczne i urbanistyczne, których zadaniem jest 
przekształcenie terenów nadwodnych przez wprowadzenie „ nowych” funkcji głównie 
reprezentacyjnej i rekreacyjnej w taki sposób, aby stały się „zielonym salonem” miasta.  

Słowa kluczowe: miasto, bulwar, rzeka, przestrzeń publiczna, rewitalizacja, rozwój,  
projekty. 

ABSTRACT 

River-city relationship is shaped in many ways in time and space, in relation to 
the historical heritage, technology solutions, economic development and socio-
cultural adjustment. The main function of the boulevards in the city is (and was) an 
approximation of the river residents. Along with the transformation functions ranging from 
the role of river transport, which by modern infrastructural development has faded and 
lost its economic nature also changed the role of the boulevards in the cities. Today we 
can see the "boom" on numerous architectural and urban projects, whose task is to 
convert the land above water by the introduction of "new" features mostly representative 
and recreation in such a way as to become a "green salon" in the city. 

Keywords: city, boulevard, river, public space, revitalization, development, project. 
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WSTĘP 

Rzeki wraz z ich najbliższym otoczeniem od zawsze należały do najważniejszych czynni-
ków miastotwórczych. Około 5 tys. lat temu w dolinach życiodajnych rzek narodziły się 
i ukształtowały potężne starożytne cywilizacje Mezopotamii, Egiptu, doliny Indusu i staro-
żytnych Chin. Rzeki były w tym czasie symbolem życia i nieśmiertelności. Nie wyobraża-
no sobie bez nich egzystencji, gdyż ówczesne społeczeństwa były całkowicie od nich 
uzależnione. Woda rzeczna służyła do nawadniana upraw, użyźniania gleb, była źródłem 
wody i pożywienia dla mieszkańców miast, ale także dla zwierząt przez nich hodowa-
nych. W średniowieczu rzeki stanowiły naturalne przeszkody, utrudniając najeźdźcom 
zdobycie miasta, dostęp do grodu. Rzeki stymulowała rozwój miast i były zazwyczaj 
głównym źródłem utrzymania jego mieszkańców. Także w czasach nowożytnych rzekom 
przypisywano ogromną rolę. Twórca renesansowego miasta idealnego, Leonardo da 
Vinci, uważał, że miasto powinno leżeć nad rzeką, aby mogło zapewniać mieszkańcom 
wodę pitną i odpowiednią higienę oraz ułatwiać transport towarów. Rzeki umożliwiały, 
bowiem szybką wymianę towarów, co przyczyniło się do rozwoju miast obsługujących 
żeglugę śródlądową. Transport rzeczny rozwijał się bardzo prężnie aż do czasów rewolu-
cji przemysłowej, która przyniosła rozwój transportu drogowego, kolejowego jak również 
lotniczego, co spowodowało osłabienie a z czasem nawet całkowitą utratę gospodarcze-
go charakteru rzek. W miarę postępu urbanizacji i industrializacji nadmiernie eksploato-
wane rzeki wraz z ich najbliższym otoczeniem stały się zaniedbanym i niechcianym ele-
mentem wielu miast. Rozwój przemysłu oraz rozbudowa portów odsunęły mieszkańców 
od rzek. Miasta odwróciły się od swoich silnie zanieczyszczonych, często obetonowanych 
i zamienionych w kanały cieków. „[…] Postępująca z biegiem lat degradacja wielu rzek, 
odsunięcie ich koryta od miast i tracenie dotychczasowego znaczenia w życiu aglomera-
cji miejskich przyczyniły się nie tylko do wyrugowania rzek z ikonografii, lecz także ze 
świadomości mieszkańców miast ich gospodarzy sprawiając, że część naszych miast 
odwróciła się tyłem do swych rzek.”1 

RZEKA I JEJ OTOCZENIE, JAKO ELEMENT URBANISTYKI 

Miasta poprzemysłowe, odgrodzone od swojej rzeki szeregiem zabudowy fabrycznej 
i portowej, zaczynają szukać nowego modelu na przyszłość. Od Dublina po Dubaj, 
u podstaw planowania urbanistycznego coraz silniej wyrażana jest relacja miasta z wodą 
i potrzeba ponownej integracji. Wysiłki urbanistów koncentrują się, więc obecnie na inte-
gracji tkanki miejskiej z rzeką i jej najbliższym otoczeniem. Rewitalizacja terenów prze-
mysłowych nad rzeką to obecnie stały punkt programu poprawy warunków i zwiększenia 
atrakcyjności miasta. Zwłaszcza, że władze wielu miast, zachęcone (ekonomicznym) 
sukcesem przebudowy nabrzeża choćby w Bilbao, liczą na podobny efekt. Rewitalizacja 
brzegów rzeki Nervion w Bilbao jest bez wątpienia najbardziej popularnym przykładem 
zwrócenia miastu rzeki. Aby zaktywizować miasto, stworzono plan polegający na prze-
kształceniu terenów byłej stoczni w centrum kulturalno- rozrywkowe, odnowę tkanki 
mieszkaniowej w śródmieściu a także rozbudowę węzła komunikacyjnego. Nabrzeże 
zagospodarowano zróżnicowaną funkcją: mieszkaniową, usługową jak również kulturową 
( Muzeum Guggenheima). Ten współczesny obiekt spowodował, iż cała przestrzeń 
w najbliższym otoczeniu rzeki ożyła. Obiekt spowodował, ze bulwar rzeki Nervion stał się 
przestrzenią nowej, jakości przyciągając mieszkańców ze względu na nowe, atrakcyjne 
miejsca zamieszkania i pracy, ale również stał się atrakcją turystyczną. To „ ożywienie” 
miasta zaczęto określać mianem „ efektu Bilbao”2 

                                                 
1 Fijałkowski W., Miasto tyłem do rzeki- materiały sesji naukowej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warsza-
wa 1995. 
2 Czarnecka D., Relacja rzeka- miasto, Wydział Architektury Politechnika Warszawska, Warszawa 2010. 
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Ryc. 1. Zdjęcie lotnicze rzeki Nervion w Bilbao, po lewej stronie muzeum Guggenheima. Źródło: Serwis interne-
towy grudzień 2011:http://pixdaus.com/single.php?id=291944 
Fig. 1. View of the river Nervion in Bilbao, the Guggenheim museum on the left side. Source: Internet December 
2011:http://pixdaus.com/single.php?id=291944 

 

Ryc. 2. Muzeum Guggenheima w Bilbao. Źródło: Serwis internetowy 
grudzień 2011: http://pixdaus.com/single.php?id=291944 
Fig. 2. Guggenheim museum in Bilbao.Source: Internet, December 
2011: http://pixdaus.com/single.php?id=291944  

Ryc. 3. Muzeum Guggenheima w Bilbao. Źródło: Serwis internetowy 
grudzień 2011 http://pixdaus.com/single.php?id=291944 
Fig. 3. Guggenheim museum in Bilbao. Source: Internet, December 
2011: http://pixdaus.com/single.php?id=291944  
 

Świetną tradycję w restrukturyzacji urbanistycznej terenów przemysłowych i portowych 
mają Niemcy. Trwająca obecnie przebudowa Hafen City w Hamburgu wzbudza po-
wszechny podziw miłośników architektury, a ambitne założenie planistyczne przyciąga 
światowej sławy architektów i hojnych inwestorów. Początek drogi wyznacza jednak mo-
delowy już projekt IBA rewitalizacji Zagłębia Ruhry. Wśród miast objętych programem 
warto wyróżnić Duisburg. Podczas gdy sąsiednie ośrodki, jak Kolonia czy Dusseldorf, 
dysponowały dość ograniczonym powierzchniowo terenem portowym, Duisburg ze swoim 
114-kilometrowym nabrzeżem i ponad 10- procentowym udziałem powierzchni wodnych 
w skali miasta, musiał liczyć się z poważnym wyzwaniem. Już od lat 90- tych trwały in-
tensywne prace rewitalizacyjne, szczególnie w obszarze tzw. Portu wewnętrznego, przy-
legającego do historycznego centrum miasta. Projekt przemodelowania nabrzeża powie-
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rzono pracowni Foster and Partners, a w 2007 roku został on włączony do większego 
master planu całej dzielnicy Innenstad. Koncepcji przekształcenia miasta poprzemysło-
wego w konkurencyjny ośrodek w regionie przyświecało hasło „ Mieszkać nad wodą”.3 
W dawnym porcie pojawiły się nowoczesne biurowce i kompleksy mieszkaniowe autor-
stwa uznanych biur architektonicznych. Odrestaurowano również kilka zabytkowych 
obiektów. Duisburg z największym śródlądowym portem w Europie skalą i charakterem 
odbiega od typowych miast nadrzecznych i reprezentuje raczej rodzinę wielkich portów 
nadmorskich. Ta różnica ujawnia się nie tylko w wielkości portu, a przed wszystkim w 
dominacji portu nad miastem. Port nie tylko identyfikuje miasto, nadaje mu też formę 
przestrzenną. Współczesny port stanowi właściwie odrębną jednostkę terytorialną, auto-
nomiczny krajobraz oparty na logice funkcjonalnej, często jedynie formalnie zintegrowany 
z miastem. Gdy strefy przemysłowe portów komercyjnych przenoszą się z centrów miast 
na peryferia, nabrzeże otwiera się na funkcję mieszkaniowe, komercyjne, biznesowe. To 
niepowtarzalna okazja restrukturyzacji całego układu śródmiejskiego, zwłaszcza w gęstej 
zabudowie miast europejskich. 

 

 
Ryc. 4. Plan zagospodarowania miasta Duisburg Żródło: Serwis 
internetowy grudzień 2011: 
http://www.duisburg.de/micro/english/introducing/1020101000001895
84.php 
 
Fig. 4. Duisburg Masterplan. Source: Internet, December 2011: 
http://www.duisburg.de/micro/english/introducing/1020101000001895
84.php 

Ryc. 5. Plan zagospodarowania miasta 
Duisburg. Żródło: Serwis internetowy 
grudzień 2011: 
http://www.duisburg.de/micro/english/in
troducing/102010100000189584.php 
Fig. 5. Duisburg Masterplan. Source: 
Internet, December 2011: 
http://www.duisburg.de/micro/english/in
troducing/102010100000189584.php 

Równie ciekawym przykładem rewitalizacji nabrzeży w Niemczech jest miast Saarbruc-
ken nad rzeką Saarą. Saarbrucken, niegdyś kwitnące miasto przemysłowe, powoli pod-
upada. Chociaż gospodarka miasta opierała się głownie na hutnictwie, miasto odgrywało 
zawsze ważną rolę, jako centrum handlowe i administracyjne landu. Region Saarland 
znajduje się w fazie przemian strukturalnych i podobnie jak inne obszary przemysłowe 
zależne od górnictwa, zmaga się z gospodarczymi i społecznymi skutkami restrukturyza-
cji. Likwidacja miejsc pracy w przemyśle powoduje znaczny odpływ ludności do innych 
regionów, a co za tym idzie, dalsze straty dla handlu, gastronomi, usług i turystyki. Mimo 
rozwiniętego sektora biznesowego, około 60 % zatrudnionych tam osób nie mieszka w 

                                                 
3 Barwicka J., Woda, jako element urbanistyki, Green 2- Ogólnopolski kwartalnik architektoniczny, Kraków 
2010, s. 59. 
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Saarbrucken, co destabilizuje sytuacje na rynku mieszkaniowym. Ożywienie gospodarcze 
może być jedyną szansą miasta na powrót dl czasów świetności, zwłaszcza, ze w porów-
naniu z konkurencyjnymi ośrodkami w Metz czy Luksemburgu nie wykształciło jak dotąd 
atrakcyjnego profilu wielofunkcyjnego centrum regionu ani nie odnalazło sprecyzowanej 
niszy, by przyciągnąć konkretną grupę docelową. Nowa strategia Saarbrucken ma być, 
zgodnie z pruską tradycją, przywiązanie ludności nie do miejsca pracy, lecz do miejsca 
zamieszkania. I tak właśnie atrakcyjne miejsce zamieszkania ma zapewnić plan rewitali-
zacji urbanistycznej miasta. Projekt „ Miasto nad rzeką” dąży do podniesienia, jakości 
życia i pracy w centrum Saarbrucken dzięki strukturalnej przebudowie układu miejskiego. 
Przyjmując za oś założenia przepływającą przez miasto, Saarę, projekt podkreśla aspekt 
miastotwórczy rzeki i koncentruje się na przywróceniu relacji architektury i wody. 

POWRÓT DO NATURY 

Okres wzmożonej industrializacji spowodował w systemie miejskich rzek poważne straty 
ekologiczne i krajobrazowe. Strach przed powodzią w połączeniu z przyspieszonym roz-
wojem urbanistycznym doprowadziły niejednokrotnie do przekształcenia naturalnych 
korytarzy wodnych w monofunkcyjne kanały, wciśnięte pomiędzy gęstą sieć dróg i zabu-
dowań. Rzeka była więziona pomiędzy betonowymi murami lub całkowicie wyrzucona 
poza granice tkanki miejskiej. Brudne, śmierdzące kanały ściekowe, które kiedyś nazywa-
libyśmy rzeką, manifestują pogardę dla krajobrazu. W skrajnych przypadkach nie pozo-
staje już nic innego jak przykryć kanały płytą autostrady, co pozwala na doraźnie pozby-
cie się „problemu”. Urbanistyka szybkich kroków- nie dość, że likwidujemy kłopotliwą 
rzekę to w dodatku rozwiązaliśmy problem zatłoczonej komunikacji drogowej w mieście.  

W okresie powojennym nabrzeże rzeki Sumida zajmowały fabryki i magazyny. Ścieki 
wpuszczone do zbiornika doprowadziły do wyginięcia flory i fauny. Jakość wody była 
niezwykle niska a teren szeroko omijany przez ludzi. Jednak po Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio w 1964 roku rozpoczęto proces rewitalizacji rzeki i jakość wody znacznie się 
poprawiła, dzięki popularyzacji systemów oczyszczania ścieków i restrykcyjnej polityce 
miasta.4 W środowisku krajów azjatyckich, przy postępującym pogorszeniu stanu tamtej-
szych rzek, Sumida stała się przykładem dla ruchu regeneracji urbanistycznej. 

 

     
Ryc. 10, 11. Bulwar rzeki Sumida w Tokio. Źródło: Serwis internetowy grudzień 2011: http://www.a-
rr.net/jp/en/waterside/domestic/07community_and_urban_river_re/1072.html                           
Fig. 10, 11. Sumida`s Boulevard in Tokio.Source: Internet, December 2011: 
http://www.a-rr.net/jp/en/waterside/domestic/07community_and_urban_river_re/1072.html  

                                                 
4 Barwicka J., Woda, jako element urbanistyki, Green 2- Ogólnopolski kwartalnik architektoniczny, Kraków 
2010, s. 59. 
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Rzeki, zwłaszcza te mniejsze, często całkowicie zabudowywano, zamieniając je w pod-
ziemne kanały ściekowe i burzowe. Rozwój wzdłuż rzek sieci kolejowych, dróg i autostrad 
jeszcze bardziej osłabił ich wykorzystanie i utrudnił mieszkańcom dostęp do nich. Sytu-
ację tą jeszcze do niedawna reprezentował Seul. Intensywny napływ biednej ludności 
wiejskiej do stolicy wymusił powstanie rozległych dzielnic slumsów, z prowizoryczną za-
budową nad brzegiem Cheonggye. Z uwagi na degradację stanu koryta i częste powo-
dzie, władze zdecydowały się na skanalizowanie rzeki i wznieść nad nią trzypoziomową 
autostradę. Od 2003 roku rozpoczęto demontowanie konstrukcji i rewitalizację ekolo-
giczną obszaru, który w dniu dzisiejszym niczym nie przypomina już cuchnącego potoku. 

Pomimo sześciu wieków historii, Seul, jako miasto rozwinął się dość późno. Dopiero 
w latach 60. Ubiegłego wieku rozpoczęło się jego uprzemysłowienie, a proces ten trwał 
zaledwie czterdzieści lat, o wiele krócej niż w krajach Europy czy Ameryki Północnej. 
Planiści w tych krajach rzadko byli konfrontowani z nadrzędnym i często jedynym celem, 
jakim był komercyjny rozwój miasta. Seul zbudowano w pośpiechu, chcąc zdążyć przed 
letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w 1988 roku, które były wydarzeniem przełomowym 
w historii kraju. W równie szybkim tempie próbuje się dzisiaj naprawiać wyrządzone mia-
stu szkody. O istnieniu strumienia Cheonggyecheon przepływającego przed laty przez 
centrum miasta, a który Seul utracił na rzecz betonu, wielu mieszkańców nawet nie wie-
działo. 

 

  

  
Ryc. 12, 13, 14, 15. Rewitalizacja bulwarów rzeki Cheonggyecheon w Seulu. Żródło: Serwis internetowy gru-
dzień 2011: http://inhabitat.com/seoul-recovers-a-lost-stream-transforms-it-into-an-urban-park/ 
Fig. 12, 13, 14, 15. Revitalization of the Cheonggyecheon`s river boulevard in Seul.Source: Internet, December 
2011:http://inhabitat.com/seoul-recovers-a-lost-stream-transforms-it-into-an-urban-park/ 

Seul cierpi na brak parków czy terenów leśnych. Podczas gdy w większości stolic na 
świecie na jednego mieszkańca przypada około 15 metrów kwadratowych zieleni, 
w Seulu ten wskaźnik wynosi zaledwie 4,5. Jakość powietrza jest jedną z najgorszych na 
świecie, a brak „zielonych płuc”, które byłyby w stanie absorbować spaliny i inne gazy 
pcha miasto ku katastrofie. Obecnie władza stawia na przyrodę. Władze miasta postano-
wiły połączyć odizolowane z powodu rozwoju stolicy tereny zielone w strefach mieszkal-
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nych w zieloną oś Seulu, tworząc w ten sposób dodatkowe przestrzenie. Od dwudziestu 
do pięćdziesięciu procent powierzchni terenu wszystkich nowych projektów opracowywa-
ne jest przy wykorzystaniu ekologicznych technik planowania urbanistycznego.5  

BULWARY WIZYTÓWK Ą MIASTA 

Specyfika miejskich krajobrazów nadwodnych Fronty wodne stanowią bez wątpienia wi-
zytówkę miast. W Pradze, która za czasów Karola IV Luksemburskiego (1355 r.) była 
jednym z największych miast Europy Środkowej i stolicą Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego, rzeka została świadomie wykorzystana dla stworzenia reprezentacyjnej 
panoramy miasta uwiecznionej przez Claude’a Lorrain’a. Nadwodne panoramy wielu 
miast utrwalone w malarstwie pejzażowym (np. przez Canaletto - pejzaże Wenecji, Lon-
dynu, Warszawy) są najlepiej znanymi historycznymi zapisami ich formy przestrzennej. 
Sekwencje widoków z charakterystycznymi dominantami stanowią rozpoznawalny kod 
sylwety miasta (skyline), a ich zmienność w czasie pozwala prześledzić zarówno rozwój 
przestrzenny miasta, jak i ewolucję jego związków z wodą. Kanały Amsterdamu, Wenecji, 
czy Sankt Petersburga, nabrzeża Paryża, czy nadwodna panorama Manhattanu, stano-
wią zakotwiczone w powszechnej świadomości wizytówki tych miast i nieodłączny atrybut 
ich tożsamości.6  

 
Ryc.16. Miasto Sztuki i Nauki w Walencji. Serwis internetowy grudzień 2011:Źródło: Serwis internetowy gru-
dzień 2011: http://www.cac.es/ 
Fig. 16. The City of Arts and Sciences in Valencia.Source: Internet December 2011: http://www.cac.es/ 

Rzeka w mieście, tworzy swoisty kręgosłup kompozycyjny spajający różnorodne wnętrza 
krajobrazowe, a prowadzące przez nie szlaki komunikacji wodnej i przywodnej (bulwary, 
promenady, mosty, platformy widokowe itp.), jako przestrzenie odbioru walorów krajobra-
zowych, nabierają znaczenia korytarzy reprezentacyjnych miasta. XX i XXI wiek obfituje 
w spektakularne przykłady wykorzystania przedpola wodnego dla ekspozycji dzieł archi-
tektonicznych, które stają się unikatowymi znakami przestrzennymi w krajobrazie miej-
skim i celem turystyki kulturowej. Przykładem przywrócenia miastu wody, jako głównego 
elementu kompozycji przestrzennej jest bez wątpienia Miasto Sztuki i Nauki (The City of 
Arts and Sciences) Santiago Calatravy zlokalizowane w osuszonym korycie rzeki Turii w 
Walencji. Na obszarze prawie 360 metrów kwadratowych zaprojektowano futurystyczne 
budynki, w których mieści się oceanarium, muzeum nauki oraz opera otoczone basenami 
i egzotycznymi ogrodami.  

                                                 
5 Pleszko A., Rewitalizacja strumienia rzeki Cheonggyecheon w Seulu, Architektura & Biznes, Maj 2009. 
6 Januchta-Szostak A., Fronty wodne, jako element tożsamości krajobrazowej miasta, Wydział Architektury 
Politechnika Poznańska, Poznań 2009. 
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Ryc. 17, 18, 19. Projekt rewitalizacji bulwaru Queens Quay w Toronto. źródło: Serwis internetowy, grudzień 
2011: http://www.waterfrontoronto.ca/image_galleries/queens_quay_bvld/?12899#13099  
Fig. 17, 18, 19.  Revitalization of the Queens Quay Boulevard in Toronto. Source: Internet, December 2011: 
http://www.waterfrontoronto.ca/image_galleries/queens_quay_bvld/?12899#13099 

Jednym z przykładów rewitalizacji nabrzeży może posłużyć również projekt z Toronto. Od 
2006 roku trwa proces projektowy, mający na celu zredefiniowanie obszaru Central Wa-
terfront i przywrócenie mu należytej pozycji jednego z najatrakcyjniejszych fragmentów 
miasta. Central Waterfront składa się z 3, 5-kilometrowej linii brzegowej jeziora Ontario 
oraz ulicy Queen Quay Buleward, która bezpośrednio przylega do śródmiejskiego cen-
trum biznesowo-handlowego. Podstawowym zadaniem projektantów jest stworzenie kon-
sekwentnej i czytelnej pod względem architektonicznym i funkcjonalnym wizji dla całego 
Central Waterfront, którego teren jest zaliczany do najcenniejszych gruntów Toronto. 
Zaprojektowanie sieci powiązań między tętniącym życiem miastem a jeziorem wraz ze 
stale dostępnym publicznie nabrzeżem zidentyfikowano, jako priorytet projektowy. Po-
nadto wizja zakłada dodanie do bogatej w warstwie kulturalnej tkanki miejskiej „zielonej 
stopy”, przyjaznej dla środowiska, ekologicznie produktywnej, która łączyć będzie Toron-
to z jeziorem Ontario. Plan podkreśla spójność i ciągłość nabrzeża poprzez szereg po-
zornie prostych motywów, które wspólnie tworzą rdzeń projektu nazwanego „Multiple 
Waterfornt” („Zwielokrotnione Nabrzeże”).7 Podkreślenie i zaakcentowanie miejsc, w któ-
rych „miasto spotyka się z wodą” oraz zapewnienie ciągłości dostępu publicznego do 
jeziora pozostały kluczowymi założeniami projektowymi. Ponadto zdefiniowano rodzaje 
aktywności, jakie mogą i powinny zaistnieć z wykorzystaniem przestrzeni publicznych. 
Proces planistyczny, jakiemu poddawane jest nabrzeże Toronto, ma wyraz symboliczny. 
Najważniejszym kierunkiem działania pozostaje przewrócenie miastu niedocenianego 
miejsca, jakim jest obecnie brzeg jeziora Ontario. Jednak wszelkie działania projektowe 
zmierzają przede wszystkim do kreowania przyszłości tego miejsca i postrzegania Toron-
to, jako metropolii. 

FRONTY WODNE W POLSCE 

We współczesnej urbanistyce zauważalny jest zwrot w kierunku rewitalizacji śródmiej-
skich odcinków dolin rzecznych w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego po-
przez rozwój turystyki kulturowej i ponowne wykorzystanie rekreacyjnego potencjału 
miejskich przestrzeni wodnych. Jednym z przykładów może być Brda w Bydgoszczy, 
która potwierdza tezę, że "odzyskiwanie" rzeki jest katalizatorem pozytywnych zmian w 

                                                 
7 Chojecka Sarnowicz E., Pomiędzy miastem a jeziorem, Zieleń Miejska ,numer 12/2010 (44), Poznań 2010. 
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strukturze miasta i poprawy jego wizerunku. W nadrzecznym krajobrazie Bydgoszczy do 
końca XIX w. dominowały budynki szachulcowych spichlerzy, młynów (Wyspa Młyńska) 
i urządzeń hydrotechnicznych. Bulwary nad Brdą powstały w latach 30 XX w. i nadal peł-
nią swoją integracyjną i reprezentacyjną funkcję, a projekt BRE - banku znakomicie kom-
ponuje się z historycznym kontekstem zabudowy. Projekt rewitalizacji Bydgoskiego Wę-
zła Wodnego, sporządzony przez MPU w Bydgoszczy, wykorzystuje zróżnicowany po-
tencjał pięciu typów krajobrazowych doliny: Zielonej Doliny Brdy, Brdy Śródmiejskiej, Brdy 
Gospodarczo-sportowej, Kanału Bydgoskiego i Wisły. Cechy krajobrazu na poszczegól-
nych odcinkach rzeki warunkują sposób kształtowania jej nabrzeży, terenów przyległych 
i ich funkcji. 

 

      
Ryc. 20, 21. Koncepcja rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Źródło: Serwis internetowy, grudzień 2011: 
http://www.zivva.pl/zivva_page26.htm 
Fig. 20, 21. Concept of the Młyńska Island in Bydgoszcz. Source: Internet, December 2011: 
http://www.zivva.pl/zivva_page26.htm 

Realizowany od 2006 roku Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania zakłada 
m.in. realizację projektu „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Warty”, którego głów-
nym celem jest ukształtowanie wysokiej, jakości przestrzeni publicznej, która zaspokaja-
łaby potrzeby mieszkańców i turystów w zakresie wypoczynku i rekreacji. Poznań, jako 
jedno z największych miast Polski, aspirujące do bycia prawdziwie europejską metropo-
lią, nie może pozwolić sobie na niewykorzystanie takiego potencjału, jakim jest obszar 
starego koryta Warty. Jego odnowa i zagospodarowanie, w połączeniu z konsekwentnie 
realizowanym projektem budowy bulwarów nadwarciańskich oraz rewitalizacją kompleksu 
obiektów starej gazowni, spowoduje powstanie wysokiej jakości unikalnej i symbolicznej 
przestrzeni śródmiejskiej. 

 

     
Ryc. 22, 23. Koncepcja rewitalizacji starego koryta rzeki Warty w Poznaniu. Źródło: Serwis internetowy grudzień 
2011: http://otodom.pl/wiadomosci/nowe-inwestycje/poznan-stare-koryto-warty-niewykorzystany-potencjal-
id520.html 
Fig. 22, 23. The concept of revitalization of the Warta old riverbed in Poznań. Source: Internet, December 2011: 
http://otodom.pl/wiadomosci/nowe-inwestycje/poznan-stare-koryto-warty-niewykorzystany-potencjal-id520.html 
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Nabrzeże rzeki Białej, jest jednym z najcenniejszych terenów inwestycyjnych w Białym-
stoku. Obszar ten jest atrakcyjny pod względem architektonicznym, krajobrazowym jak 
również przyrodniczym. Bulwar miejski, jako atrakcyjne tereny rekreacyjne (i nie tylko) 
powinny stać się salonem miasta. Mimo wielu przemian, teren ten do dnia dzisiejszego 
posiada ogromny potencjał, który nie jest do końca wykorzystany. Koncepcja rewitalizacji 
śródmiejskiego bulwaru została zaprojektowana z myślą o rozwoju centrum w połączeniu 
z możliwościami przyrodniczymi rzeki Białej i z zachowaniem substancji historycznej mia-
sta. Rzeka Biała została świadomie wykorzystana dla stworzenia reprezentacyjnej pano-
ramy Białegostoku. Widzenie prospektywne całego obszaru stało się niejako celem nad-
rzędnym w kształtowaniu przestrzeni centrum oraz jego terenów peryferyjnych. Głównym 
założeniem było, zatem wyodrębnienie wnętrz urbanistycznych i ich spójne połączenie 
zarówno w układzie linearnym. Tereny przyległe mają stanowić wielofunkcyjną i atrakcyj-
ną przestrzeń publiczną, miejsce reprezentacyjne służące interakcji mieszkańców i gości 
Białegostoku. Biorąc pod uwagę znaczenie rzeki i jej uwarunkowania historyczno-
przyrodnicze tereny bulwaru zostały zaprojektowane, jako „zielony kręgosłup” miasta, 
który ma stać się miejscem identyfikacji Białegostoku, łącznikiem pomiędzy zurbanizowa-
ną częścią miasta a zespołami parkowymi wzdłuż rzeki. Koncepcja rewitalizacji śródmiej-
skiego bulwaru nad rzeką Białą jest propozycją kontynuacji dawnego statusu Białegosto-
ku, jako miasta, w którym bezpośredni, harmonijny związek środowiska zbudowanego 
z przyrodą, ogrodów i parków z architekturą był zawsze traktowany priorytetowo. Niestety 
podjęte po II wojnie światowej niefortunne decyzje urbanistyczne - wynikające po części 
z koniecznych przekształceń komunikacyjnych oraz zabezpieczenia miasta w niezbędną 
infrastrukturę techniczną, a czasami z niezbyt fortunnie realizowanej polityki przestrzen-
nej - nie dały możliwości kontynuacji tej tradycji. Rzeka, zwłaszcza w ścisłym rejonie cen-
trum miasta stała się wodnym kanałem o niewielkich wartościach, pozbawionym swoich 
naturalnych walorów. Bulwar powinien być, więc tworem na nowo organizującym prze-
strzeń tej części centrum miasta, poprawiającym ten zdegradowany pod względem natu-
ralnym obszar, wzmacniającym służebność terenów zielonych w ich funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej, kreującym nowe interakcje społeczne, zarówno w skali publicznej, jak 
i prywatnej. Związek bulwaru z umiejętnie ukształtowanymi, okalającymi go obszarami 
zurbanizowanej i niezurbanizowanej (parkowej) strefy śródmiejskiej - poprzez właściwie 
dobraną w skali, kompozycyjnie zestrojoną w jeden organizm zabudowę, sieć ulic 
i placów oraz kompleksów parkowych, w powiązaniu z istniejącym dziedzictwem kulturo-
wym Białegostoku, wzbogaconym o możliwe do zrekonstruowania lub ideowej, współ-
czesnej transpozycji wartości dawnej historii miasta z jego wielokulturowym bogactwem – 
pownien przyczynić się do powstania nowej wizji stolicy Podlasia, jako miasta metropoli-
tarnego.8 

PODSUMOWANIE 

W wielu miastach polskich i europejskich fronty wodne przechodzą dziś dynamiczny 
okres przemian strukturalnych, organizacyjnych i przestrzennych. Rozpad wielkich, scen-
tralizowanych państwowych organizmów portowych na wiele niezależnych przedsię-
biorstw i instytucji, realizujących swoje różnorodne cele spowodował, że zaczęła się róż-
nicować przestrzeń nabrzeżna, ujawniając zarówno swoje braki (niedostatki 
w wyposażeniu w infrastrukturę, niski standard zagospodarowania, nie- efektywność 
gospodarowania przestrzenią, chaos przestrzenny), jak i wyjątkowe walory lokalizacyjne 

                                                 
8 Szwed J., Praca dyplomowa Koncepcja programowo- przestrzenna zagospodarowania śródmiejskiego bulwa-
ru nad rzeką Białą w Białymstoku, WA PK, Kraków 2010. 



JOANNA SZWED, Współczesna rola bulwarów w mieście 453 

 

sprzyjające rozwojowi wielu funkcji głownie turystycznej, rekreacyjnej, handlowej czy 
usługowej, które dotąd występowały szczątkowo w strukturach gospodarczych terenów 
nadwodnych.  

 

    

 
Ryc. 24, 25, 26. Koncepcja rewitalizacji śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą w Białymstoku. Źródło: 
Szwed J., Praca dyplomowa Koncepcja programowo- przestrzenna zagospodarowania śródmiejskiego bulwaru 
nad rzeką Białą w Białymstoku, WA PK, Kraków 2010 
Fig. 24, 25, 26. The concept of the revitalization Biała’s river boulevard in Białystok. Source: Szwed 
J.,Graduation project, Concept of comprehensive plan for the revitalization Biała’s river boulevard in Białystok, 
WA PK, Kraków 2010 

CONTEMPORARY ROLE OF BOULEVARD IN THE CITY 

INTRODUCTION 

Rivers and their immediate environment have always belonged to the most important 
factors of city creation. About 5 thousand years ago in the valleys of life-giving rivers are 
born and formed a powerful ancient civilizations of Mesopotamia, Egypt, the Indus Valley. 
At that time, rivers were a symbol of life and immortality. They cannot imagine 
existence without rivers, because the society was totally dependent on them. Rivers In 
the Middle Ages were being a natural barriers witch making it difficult to gain the city by 
the invaders. The creator of the ideal city of the Renaissance, Leonardo da Vinci believed 
that the city should be located on the river that would provide residents with drinking 
water and proper hygiene and also to facilitate transportation of goods. River transport 
has developed very rapidly until the Industrial Revolution, which brought the development 
of road, rail and air, which resulted in the weakening of the economic role of the rivers.  
As the progress of urbanization and industrialization rivers become neglected and 
unwanted element of many cities. The city turned its back to the river. 
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RIVER AND ITS ENVIRONMENT, AS AN ELEMENT OF URBANIS M 

Post-industrial cities, separated from the river by its factory buildings and the river port 
looking for a new model for the future. From Dublin to Dubai, at the heart of urban 
planning is increasingly expressed the relationship of the city with water and the need 
tore-integration. The efforts of planners of planners focus on the integration of the urban 
fabric of the river and its immediate surroundings. Revitalization of post industrial land on 
the river is now a fixed point program to improve conditions and increase the 
attractiveness of the city. Especially that the authorities of many cities, encouraged by 
(economic) success of the waterfront redevelopment in Bilbao, are counting on a similar 
effect. 

BOULEVARD AS A REPRESENTATIVE OF THE CITY 

In Prague, at the time of Charles IV of Luxembourg (1355) was one of the largest cities 
in Central Europe and the capital of the Roman Empire, the river has been deliberately 
used to create a representative panorama of the city immortalized by Claude Lorrain. 
Waterside panorama of many towns captured towns captured in painting the landscape 
(by Canaletto- landscapes of Venice, London, Warsaw) are best known historical 
records of their spatial form. The sequences of views with characteristic dominants are 
recognizable silhouette of skyline and their variability in time allows to trace both 
the spatial development of the city and the evolution of his relationship with wter. Canals 
ofAmsterdam, Venice, and St.Petersburg, Paris quays, or waterside panorama of 
Manhattan, are anchored in the universal consciousness of a representation these 
cities and inseparable attribute of their identity. River in the city, creates a kind 
of compositional backbone connecting a variety of interior landscaping, and leading 
by water transport routes (boulevards, promenades, bridges,viewing platforms, etc.), 
a collection of landscape spaces, corridors become representation of the city. 

BACK TO THE NATURE  

The period of increased industrialization caused a serious ecological and landscape loss 
of the urban river`s system. Fear of flooding in conjunction with the accelerated urban 
development have led to 

the transformation of natural corridors in the water channels inserted between the dense 
network of roads and buildings. The river was imprisoned between the concrete walls or 
completely thrown out of the city. One of the good examples of ecological urban planning 
is Tokyo city. In the postwar the period Sumida River waterfront occupied factories and 
warehouses. Wastewater recessed into the tank led to the extinction of nature. Water 
quality was extremely low and wide area defeated by the people. However, after the 
Tokyo Olympics in 1964 began the process of revitalization of the river and water quality 
has improved, thanks to popularization of wastewater treatment systems and restrictive 
policy of the city. In an environment of Asian countries, with the progressive deterioration 
of the rivers, Sumida has become a model for urban regeneration movement. 

WATERFRONTS IN POLAND 

In modern urban planning in Poland is a noticeable shift towards revitalizing 
the downtown sections of river valleys in order to protect and promote cultural 
heritage through the development of cultural tourism and recreational potential of re-
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use of urban waterways. One example might be Brda in Bydgoszcz and the Biała’s river 
boulevard in Bialystok which confirm that "recovery" of the river is a catalyst for positive 
change in the structure of the city and improve its image. Today we can see the "boom" 
on numerous architectural and urban projects, whose task is to convert the land above 
water by the introduction of "new" features mostly representative and recreation in such 
a way as to become a "green salon" in the city. 

CONCLUSION  

Nowadays many Polish and European waterfronts pass dynamic period of organizational, 
spatial and structural change. The disintegration of large, centralized  state harbor 
organisms in many independet companies and institutions, pursuing their various goals 
meant that began to differentiate the space from shore, revealing both its shortcomings 
(deficiencies in the equipment in the infrastructure, low standard of management, the 
effectiveness of non-space management, spatial chaos) and the unique qualities of 
location conducive to the development of many features mostly tourist, recreational, 
commercial or service activities that have occurred residually in economic structures 
above water areas. 
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STRESZCZENIE 

Wybrzeże Słońca to obecnie intensywnie zagospodarowany odcinek pasa nad Morzem 
Śródziemnym w Andaluzji. Doskonały klimat, warunki naturalne i bogate dziedzictwo 
architektury i kultury regionu powoduje, że Costa del Sol cieszy się dużą popularnością 
wśród osób spędzających wakacje w Hiszpanii. Jest to też obszar silnej antropopresji i 
rozwoju budownictwa komercyjnego. Oceny wartości tego obszaru, a zwłaszcza inten-
sywności jego urbanizacji są jednak zróżnicowane. Autor, mimo rozpowszechnionej kry-
tycznej oceny współczesnego rozwoju regionu Costa del Sol, poszukuje w transformacji i 
zagospodarowaniu tego obszaru aspektów pozytywnych. 

Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka, zagospodarowanie wybrzeża, antropopresja 

ABSTRACT 

The Coast of Sun (Costa del Sol) is nowadays intensive developed strip of coastal zone 
on the Mediterranean Sea in Andalucía. The perfect climate, natural conditions and the 
rich architectural and cultural heritage of the region, are the reason for big interest of all 
person willing to spend holidays in Spain. It is also the region of high antropopression and 
development of commercial architecture. The evaluation outputs of the development in 
this area, especially of its urbanization are different. Author, despite of the disseminated 
critical assessment of the contemporary urban development of Costa del Sol, searches in 
the transformation and development processes some positive issues.    
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Costa del Sol należy do najpopularniejszych regionów wakacyjnych w Hiszpanii, a także 
w Europie. Czemu zawdzięcza swoją popularność? Jak bilansują się zyski i straty spo-
wodowane tą nieporównywalną popularnością tego regionu i wynikającą stąd silną urba-
nizacją regionu nadmorskiego? 

Costa del Sol to fragment wybrzeża Morza Śródziemnego w Andaluzji rozciągający się 
od miejscowości Almunecar i Nerja, położonych u stóp pasma górskiego Sierra Nevada 
do Estepony i Soto Grande w okolicy Gibraltaru, w paśmie ograniczonym niedostępnymi, 
skalistymi górami i morzem. Do obszaru Costa del Sol zaliczyć można także szereg miej-
scowości położonych dolinach górskich, do których dogodny dostęp możliwy jest w zasa-
dzie tylko z pasa nadbrzeżnego. Do takich miejscowości zaliczyć można Rondę miasto 
pochodzące z czasów rzymskich, białe miasteczka Casares, Mijas, Ojen i inne. Długość 
linii brzegowej Costa del Sol wynosi ok. 300 km, a jego szerokość waha się od kilku do 
kilkudziesięciu kilometrów.  

Położenie geograficzne tego obszaru jest szczególne. Oddzielone od hiszpańskiej mese-
ty pasmami górskimi Sierra Nevada i Sierra Blanca, których szczyty dochodzą do wyso-
kości 3500 m n.p.m., wybrzeże przylega do Cieśniny Gibraltarskiej, łączącej Morze Śród-
ziemne z Atlantykiem. Sytuacja ta stwarza wyjątkowy klimat w tym obszarze, charaktery-
zujący się najmniejsza ilością opadów w całej Hiszpanii, słońcem operującym przez 300 
dni w roku, suchym klimatem z wysokimi temperaturami powietrza łagodzonymi chłod-
nym, atlantyckim wiatrem i stosunkowo chłodną temperaturą wody w morzu Śródziem-
nym, zmieszanej z wodami Atlantyku.  

Historia tego obszaru wskazuje, że przyjazny klimat tego obszaru ściągał tu osadników 
już w czasach fenickich. Przy dobrej widoczności z plaż Costa del Sol zobaczyć można 
góry Atlasu leżące po drugiej stronie Morza Śródziemnego, na terenie Maroka. Świadczy 
to również o wyjątkowości położenia tego miejsca– bliskości Afryki – co również istotne 
jest z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego i relacji transkontynentalnych. 

 

 

Ryc. 1. Fragment historycznej mapy 
wybrzeża Andaluzji. Źródło: Tablica 
informacyjna w Esteponie 
Fig. 1. A part of the old map of Anda-
lusian sea coast. Source: Information
screen in Estepona 

 

Centrum tego obszaru stanowi aglomeracja Malagi, miasta o liczbie ok. 600 tys. miesz-
kańców z nowoczesnym, rozbudowanym portem lotniczym obsługującym region, między-
narodowym portem morskim, uniwersytetem, instytucjami administracji i kultury i przemy-
słem przetwórczym. Malaga jest również jednym z najistotniejszych ośrodków historycz-
nych tego regionu, a przede wszystkim ośrodkiem dyspozycyjnym, obsługującym zarów-
no wybrzeże jak i całą prowincję Andaluzja.   
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Historia tego obszaru sięga czasów fenickich i rzymskich. Pozostałości tych kultur wi-
doczne są w wielu pozostałościach archeologicznych, a także w zachowanych fragmen-
tach murów i budowli. Okres średniowiecza naznaczony został panowaniem arabskim na 
tym terenie. 

Średniowieczne centra wielu andaluzyjskich ośrodków miejskich powstały w okresie 
arabskiego panowania na Półwyspie Iberyjskim, który obejmował okres od VIII w. do roku 
1489. W tym właśnie roku ziemie Półwyspu Iberyjskiego zostały odzyskane przez królów 
katolickich. Siedem wieków panowania arabskiego na tym terenie odcisnęło swoje wyjąt-
kowe piętno na architekturze i urbanistyce Andaluzji. Stąd też w większości historycznych 
ośrodków miejskich dominuje specyficzny charakter przestrzenny, spotykany w miastach 
arabskich. Osady te i miasteczka stały się też zaczątkiem rozwoju przestrzennego całej 
strefy nadbrzeżnej, tworząc dziś zurbanizowane pasmo przestrzenne. Architektura po-
chodzenia arabskiego zdominowała krajobraz kulturowy Andaluzji. W wielu nowych real-
ziacjach apartamentów, willi i hoteli stosowany jest nadal „andaluzyjski” styl zabudowy, 
ukształtowany dzięki wpływowi architektury arabskiej. 

Funkcje turystyczne, które w tak niebywały sposób rozwinęły się wzdłuż wybrzeża, 
skoncentrowały się przede wszystkim wokół niewielkich miasteczek rybackich o długiej 
historii, położonych wzdłuż wybrzeża, jak: Torremolinos, Benalmadena, Fuengirola, Mar-
bella i Estepona, ale też w dużym stopniu wypełniły przestrzenie między nimi. Jeszcze w 
latach 70. XX wieku poszczególne miejscowości rozwijały się odrębnie, powstawały nie-
liczne hotele i rezydencje prywatne. W ciągu ponad 35 lat od śmierci generała Franco i 
upadku jego dyktatorskich rządów, proces demokratyzacji kraju stał się jednocześnie 
okresem gwałtownego rozwoju przestrzennego w rejonie Costa del Sol. Rozwój inwesty-
cji wakacyjnych wynikał z wielu czynników. Zaliczyć należy do nich ogólny rozwój gospo-
darczy Europy i rozszerzanie się grupy społecznej zdolnej do zainwestowania w domy i 
apartamenty wakacyjne. Szczególną rolę odegrali tutaj inwestorzy z Niemiec Zachodnich, 
Skandynawii oraz z Wielkiej Brytanii, którzy zdominowali określone obszary i miejscowo-
ści. Możliwość wyjazdu w porze wakacyjnej z zimnej i deszczowej Europy Północnej do 
przepełnionej słońcem Andaluzji było początkowo marzeniem, potem synonimem luksu-
su, by wreszcie stać się nieomal powszechną praktyką.  

Ryc. 2. Widok miasta Malaga i portu ze wzgórza twierdzy Gibralfaro. Źródło: fot. autora  
Fig. 2. The view over Malaga city and port from the fortress Gibralfaro. Source: photo by the author 
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Ryc. 3. Nowe formy zabudowy apartamentowej na zboczach Sierra Blanca. Źródło: Fot. autora  
Fig. 3. New forms of apartment houses on the slopes of Sierra Blanca. Source: photo by the author  

 

Ale również, a może przede wszystkim, na terenach nadmorskich Andaluzji inwestowali 
Hiszpanie mieszkający w zatłoczonych miastach hiszpańskiego interioru, gdzie przeżycie 
gorącego okresu letniego w temperaturach ok. 40 st.C wydaje się graniczyć z niemożli-
wością. Wraz z wzrostem dobrobytu społeczeństwa hiszpańskiego, cykliczna, doroczna 
migracja całych rodzin nad Morze Śródziemne w okresie letnim, stała się bezpośrednią i 
najbardziej powszechną przyczyną rozwoju inwestycji turystycznych w pasie nadmor-
skim, w szczególności obiektów apartamentowych. O ile duża część wczasowiczów ko-
rzystała i nadal korzysta z licznych kempingów nadmorskich, coraz większa grupa Hisz-
panów kupuje apartamenty i domy wakacyjne.  

Niewątpliwie do rozwoju budownictwa wakacyjnego przyczyniła się również koncepcja 
„time share”, dzięki której możliwe stało się posiadanie apartamentów na zasadzie okre-
sowej. W ten sposób pojedynczy apartament mógł być sprzedawany w formie 52 tygo-
dniowych udziałów, z prawem do wyłącznego korzystania w określonym okresie. System 
ten, z czasem doskonalony, daje możliwość stosunkowo niedrogiej możliwości korzysta-
nia z luksusowych apartamentów położonych w najlepszych lokalizacjach nadmorskich. 
Pozwala on też inwestorom na szybki zwrot włożonego kapitału z dużą nawiązką, co w 
oczywisty sposób jest reinwestowane w kolejne, tego typu inwestycje.  

Rozwój przestrzenny Costa del Sol z natury rzeczy rozpoczął się wzdłuż linii brzegowej, 
apartamenty położone w pierwszej linii brzegowej z widokiem na morze, jak wiadomo, są 
zawsze najbardziej w cenie i najłatwiej się sprzedają. Z czasem jednak zabrakło dobrych, 
skomunikowanych drogami terenów nadwodnych i rozwój przestrzenny zaczął obejmo-
wać tereny nieco oddalone od linii brzegowej, ale za to z fantastycznymi widokami pano-
ramicznymi ze zboczy pobliskich wzniesień. W ten sposób arabska tradycja wznoszenia 
osad miejskich na niedostępnych wzniesieniach ze względów obronnych, tak charaktery-
styczna dla Andaluzji, ponownie jest kontynuowana, choć z zupełnie innej przyczyny – ze 
względu na przewietrzanie i wspaniałe panoramiczne widoki z morzem w tle. 

Costa del Sol stała się również beneficjentem przyjęcia Hiszpanii wraz z Portugalią do 
Unii Europejskiej. Traktat o przyjęciu Hiszpanii i Portugalii do grona członków Unii Euro-
pejskiej został podpisany 20 czerwca 1985 roku. A następnie do europejskiej unii mone-
tarnej, na podstawie, której z dniem 1 stycznia 1999 wprowadzono w Hiszpanii wspólną 
europejską walutę - euro. Członkostwo w UE pozwoliło na znaczącą poprawę infrastruk-
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tury regionu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury drogowej. Wykorzy-
stanie infrastruktury komunalnej, przy nasilającym się wzroście zainteresowania obsza-
rem wybrzeża Costa del Sol jako nie tylko miejsca okresowego wypoczynku, a także 
miejsca osiedlania się na pobyt stały, przekroczyło wszelkie oczekiwania. Dojazd do An-
daluzji z Hiszpanii środkowej, a także z Europy był, z uwagi na zły stan dróg, bardzo 
utrudniony, a pasma łańcuchów górskich oddzielające wybrzeże Costa del Sol od hisz-
pańskiej mesety - dodatkową barierą trudną do sforsowania.  

 

Ryc. 4. Casares. Miasteczko o proweniencji arabskiej, zawieszone na skałach. Źródło: fot. autora 
Fig. 4. Casares. A small town of Arabian provenance hanging on the rocky slope. Source: photo by the author 

 

Trzeba wskazać, że liczne hotele, apartamentowce i wille prywatne, jakie powstały w 
latach 60.- 80. XX w. w większości nie spełniały warunków ochrony środowiska, w dzi-
siejszym rozumieniu tego pojęcia, a brak wody pitnej był jednym z hamulców rozwojo-
wych regionu.  

Dopiero umożliwienie wykorzystania środków unijnych na cele poprawy infrastruktury 
drogowej i komunalnej w znaczący sposób przyczyniło się do umożliwienia kolejnej fali 
rozwoju gospodarczego i urbanistycznego regionu Costa del Sol. Wybudowano setki 
kilometrów autostrad przechodzących również przez tereny dotąd niezwykle trudno do-
stępne, jak np. wzdłuż wybrzeża u stóp łańcucha górskiego Sierra Nevada. Wykonano 
dziesiątki tuneli i mostów, tworząc zupełnie nowe możliwości szybkiej i bezpiecznej ko-
munikacji drogowej dla rozwijającego się regionu. W pobliskich dolinach górskich wybu-
dowano dziesiątki zbiorników wodnych, które dostarczają wodę pitną dla regionu nad-
brzeżnego, jak również wybudowano sieć kanalizacji i nowoczesnych oczyszczalni ście-
ków, zapewniającą czystość wody morskiej. Poważne inwestycje dokonane zostały rów-
nież w miastach. W wielu nadmorskich miejscowościach powstały, na wzór Cannes, pa-
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saże nadmorskie, ocienione wysokimi palmami, z podziemnymi parkingami, szerokie 
plaże komunalne, strefy wyłącznego ruchu pieszego w historycznych obszarach miast z 
chodnikami wyłożonymi mozaiką z pieczołowicie ułożonych drobnych otoczaków. Wyre-
montowano również wiele starych budynków, przywracając im ich pierwotny charakter. 
Stare dzielnice średniowiecznych arabskich miasteczek, takich jak Torremolinos, Marbel-
la czy Estepona, stały się kolejnymi punktami przyciągającymi rzesze turystów.   

 

 
Ryc. 5. Costa del Sol - trasa drogi ruchu szybkiego łączącej poszczególne miejscowości nadmorskie.  Źródło: 
fot. autora  
Fig. 5. Costa del Sol - a motorway connecting the towns in the costal zone. Source: photo by the author 

 

Klimat podzwrotnikowy rejonu Costa del Sol i urodzajna ziemia stwarzają doskonałe moż-
liwości upraw i tworzenia ogrodów. Wystarczy, by regularnie podlewać ogród, a efekty 
mogą być zadziwiające. Wśród nowych inwestycji – osiedli apartamentowych, hoteli, 
ośrodków usługowych – właśnie ogrody z obfitą zielenią przyciągają szczególną uwagę i 
zachwycają swoją bujnością. Na podobnych zasadach powstają w regionie Costa del Sol 
pola golfowe, których jest już 60, a wśród nich znajdujące się w rankingu na najwyższej 
pozycji pole golfowe Valderama. Zagospodarowane terenu zielone, o charakterze raj-
skich ogrodów pełnych kwiatów i bujnej zieleni z pieczołowicie strzyżonymi trawnikami 
stoi w silnym kontraście w stosunku do terenów niezagospodarowanych porośniętych 
chwastami i suchymi krzewami. 

Rozwój urbanistyczny Costa del Sol po przystąpieniu do Unii Europejskiej charakteryzo-
wał się też napływem spekulacyjnego kapitału. Inwestorzy, korzystając z renty położenia 
geograficznego i doskonałego klimatu oraz ułatwień w nabywaniu nieruchomości przez 
obywateli innych krajów europejskich, znacznie wywindowali ceny nieruchomości w tym 
regionie. Nie bez znaczenia dla wzrostu cen nieruchomości były również czynniki marke-
tingowe  - znane postacie filmu i polityki, które pojawiały się publicznie w nadmorskich 
ośrodkach jak  Marbella czy Torremolinos, przyczyniły się do wytworzenia mody na spę-
dzanie wakacji w tym regionie.  

Podobnie też elementem przyciągającym turystów i inwestorów stał się słynny port jach-
towy Puerto Banus w Marbelli, który dzięki możliwości obejrzenia najdroższych jachtów 
pływających na Morzu Śródziemnym i najpiękniejszych samochodów, jak również dużej 
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ilości klubów nocnych i szerokich plaż, stał się ikoną wybrzeża. Wokół Marbelli powstały 
też osiedla domów jednorodzinnych, ukryte w piniowych lasach, o charakterze „pałaco-
wym”, w których zamieszkali bogaci klienci z Europy, Afryki, a także z Arabii Saudyjskiej i 
emiratów arabskich.   

 

 

Sytuacja ta wytworzyła opinię o Costa del Sol jako obszarze globalnej hiperprzestrzeni, 
ponadnarodowym, kosmopolitycznym, o wysokim stopniu tolerancji, przysparzając kolej-
nych klientów, chętnych do osiedlenia się w panującym tu niezwykle przyjaznym klimacie. 

Gminy położone w obszarze Costa del Sol umiejętnie wykorzystują potrzeby klientów 
wynikające z powstających okresowych mód. Były to mody na apartamenty w pierwszej 
linii brzegowej, na wille w stylu andaluzyjskim z ogrodami i basenami i widokiem na mo-
rze, a także mody na plażowanie, na uprawianie różnych sportów, dla których Costa del 
Sol zapewnia idealne warunki. Wśród uprawianych na Wybrzeżu sportów wyróżnić moż-
na takie sporty, jak motorowodne, golf (na terenie Costa del Sol wybudowano 60 pól gol-
fowych – ryc. 6 pokazuje jedno z nich), windsurfing, a ostatnio również kitesurfing. Ta 
ostatnia z panujących tu mód aktywnego spędzania wolnego czasu przyczyniła się do 
widocznego ożywienia dość odległego i zaspanego miasteczka pochodzącego z okresu 
arabskiego, Tarify. Tarifa leży już nieco poza strefą uznaną za Costa del Sol, na wybrze-
ży Wiatru (Costa de la Luz), ale korzysta z tej samej rzeszy turystów, która zasila obszar 
Wybrzeża Słońca. Z racji panujących tu stale korzystnych dla kitesurfingu wiatrów oraz 
szerokich piaszczystych plaż, stała się europejską mekką tego sportu. 
Podane wyżej względy natury pozaurbanistycznej przyczyniły się do gwałtownego rozwo-
ju regionu. Urbanistyka i planowanie przestrzeni tego obszaru z trudem nadąża za postę-
pującą urbanizacją. O ile w skali osiedla, zespołu budynków i architektury poszczegól-
nych obiektów można zauważyć dużą dbałość o detal, jakość przestrzeni i wzajemną 
spójność architektoniczną, o tyle w skali wielkoprzestrzennej obraz zurbanizowania tere-
nów nadmorskich budzi poważne wątpliwości. Historyczna struktura osadnicza oparta 
była o niewielkie miasteczka położone w sposób zabezpieczający je przed inwazją wroga 
– a więc na górskich szczytach, w trudno dostępnych dolinach. Wyjątkiem były osady 
rybackie i sama Malaga, położone bezpośrednio nad brzegiem morza. Boom inwestycyj-
ny spowodował przeznaczenie pod zabudowę różnych terenów, stwarzając wrażenie 
kompletnego braku planistycznej koordynacji. Celowo użyłem słowa wrażenie, bo de 

Ryc. 6. Jedno z pól golfowych i nowa zabudowa apartamentowa nawizująca do stylu andaluzyjskiego. Źródło: 
fot. autora 
Fig. 6.  One of the golf courses and new apartment houses built in the style referring to the Andalusian one. 
Source: photo by the author 
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facto wszystkie inwestycje są powiązane układami drogowymi, są opracowywane na 
podstawie planów urbanistycznych i uzyskują pozwolenia na budowę. Niemniej jednak 
pod względem krajobrazowym rezultat wielu z tych inwestycji sprawia wrażenie komplet-
nego chaosu przestrzennego.  

Linearny charakter urbanizacji pasa nadmorskiego, wyznaczony przez drogę krajową 
Carretera de Cadiz i nowo wybudowaną autostradą A7, stoi w wyraźnej sprzeczności z 
punktowym charakterem osiedli historycznych. Granice między miastami zacierają się, a 
o przeniknięciu do innej gminy świadczą jedynie znaki informacyjne. Naturalny krajobraz 
tego regionu został zepchnięty na niedostępne zbocza górskie i głęboko w doliny wcina-
jące się w pasma Sierry. Wybrzeże niemal w całości stało się obszarem zurbanizowa-
nym, w którym rolę obszarów zielonych, klinów zieleni oddzielających poszczególne mia-
sta i osiedla pełnią pola golfowe.  

Żeby nieco złagodzić to krytyczne spojrzenie, trzeba przyznać, że klimat Costa del Sol 
nie sprzyja rozwojowi roślinności na terenach nie podlegających kultywacji. Zieleń wystę-
puje praktycznie tylko tam, gdzie o nią się dba. Lasy naturalne zostały już dawno wyko-
rzystane dla celów gospodarczych lub uległy pożarom, tak częstym w tym obszarze. Ten 
zdecydowanie inny stosunek do przestrzeni naturalnej i do krajobrazu otwartego, jest 
widoczny dla przybysza z Europy Północnej szczególnie wyraźnie. Dotyczy to również 
metod prowadzenia dróg, autostrad i związanej z nimi infrastruktury. Trasy komunikacyj-
ne są wycinane w terenie w sposób nieliczący się z zastaną topografią, a w zasadzie 
podporządkowujący układ naturalny terenu potrzebom infrastruktury. 

 

 

Ryc. 7. Nowa autostrada wcina się 
w istniejący układ topograficzny. 
Źródło: fot. autora 
Fig. 7. A new motorway cuts the 
existing topography. Source: photo 
by the author 

 

Mimo wielu zastrzeżeń jakie można mieć do intensywności zagospodarowania pasa 
nadmorskiego, można widzieć zagospodarowanie Costa del Sol w bardziej pozytywnym 
świetle. Plaże są ogólnodostępne, mimo wielu prywatnych inwestycji w pierwszej linii 
brzegowej, obszar jest wyposażony w bardzo dobrą strukturę usługową (centra handlo-
we, szpital, restauracje, obiekty kultury itd.) Trzeba stwierdzić, że działania podjęte przez 
wielu inwestorów na tym terenie na rzecz wykorzystania walorów klimatycznych w celu 
podniesienia atrakcyjności tego obszaru i jego przydatności do korzystania przez znaczą 
część społeczeństwa, należy ocenić pozytywnie. Poprzez zurbanizowanie obszaru nad-
morskiego Costa del Sol, dzikość jego pierwotnej przyrody została w dużej mierze ujarz-
miona, a nieprzyjazny skalisty i suchy krajobraz zyskał nowe, zielone oblicze. Aktualna 
sytuacja kryzysowa z pewnością ostudzi dalszy zapał inwestycyjny, dając szansę na 
poprawę jakości istniejącego środowiska zurbanizowanego, a przyrodzie na rekonwale-
scencję i zrównoważenie rozwoju urbanistycznego.  
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COAST OF THE SUN – THE INTENSIVE DEVELOPMENT  
OF THE COASTAL ZONE OF THE COSTA DEL SOL IN SPAIN.                         
AN ATTEMPTED APPRAISAL  
 
The Costa del Sol is one of the most popular vacation region in Spain, and in Europe too. 
Why is it so? What is the reason? What is the balance of profits and losses, advantages 
and disadvantages, caused by such an extreme popularity which generates intensive 
urbanization of the seaside area? 
The Costa del Sol is a part of the Mediterranean coastline in Andalusia, from the towns of 
Almunecar and Nerja situated at the foot of the Sierra Nevada mountains to the towns of 
Estepona and Soto Grande near Gibraltar – the strip limited by rocky, inaccessible moun-
tains and the sea. A number of other small towns situated in mountain valleys can also be 
regarded as belonging to the Costa del Sol area – these places are accessible practically 
from the seashore zone only. Among them are: Ronda originating from the times of an-
cient Rome, white towns of Casares, Mijas, Ojen, and others. The Costa del Sol coastline 
is nearly 300 kilometres long, and from a few to several dozen kilometres wide. 
The Costa del Sol is a very special geographical site. The area is separated from the 
Spanish Meseta (Inner Plateau) by the Sierra Nevada and Sierra Blanca mountain 
ranges with some peaks almost 3500 metres high, the sea coast is close to the Strait of 
Gibraltar that connects the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean. This is why the cli-
mate of the region is very special, with the lowest rainfall in all Spain and 300 sunny days 
in a year, dry air and high temperatures being milder due to the cold Atlantic wind and 
relatively cold waters of the Mediterranean Sea mixed with waters of the Atlantic Ocean. 
The history of this region shows clearly that the friendly climate attracted already Phoeni-
cian settlers. When the clarity of air is high, the Atlas mountain range on the other side 
the sea, in Marocco, can be seen from the beaches of the Costa del Sol. This proves the 
uniqueness of this place: the closeness of Africa has always been significant for the 
safety of Europe and for the transcontinental relations. 
The centre of this area is the agglomeration of Málaga, a city with almost 600 thousand 
inhabitants, modern airport serving the whole region, international sea port, university, 
institutions of administration and culture, food-processing industry. Málaga is also one of 
the most important historical centres of the region, but first of all the decision centre both 
for the coast and whole Andalusia.  

The history of this place dates back to the times of ancient Rome and Phoenicia. The 
remnants of these cultures can be seen at numerous archaeological sites, as well as in 
preserved fragments of walls and buildings. The Middle Ages were the period of Arab 
domination. 

The Medieval centres of many Andalusian cities were built during the time when Arabs 
ruled the Iberian Peninsula, from the 8th century to 1489, the year when the lands were 
regained by Catholic kings. Seven centuries of Arab rules had a great impact on architec-
ture and town planning in Andalusia. This is why the spatial character of the majority of 
historical city centres is so similar to the one in a typical Arab city. These settlements and 
small towns were the beginning of the spatial development for the whole coastal zone 
being nowadays the huge urbanised strip. The architecture of Arabian origin has domi-
nated the culture landscape of Andalusia. Many new dwelling buildings continue the “An-
dalusian” style formed under the strong influence of Arabian architecture. 

Tourist functions, which have developed so enormously all along the coast, concen-
trated around small fishing towns of Torremolinos, Benalmadena, Fuengirola, Marbella 
and Estapona, however filled also the space in between them. Only in the 1970s these 
towns were developing independently, not many hotels and private residences were built.  
During the period after death of General Franco and the collapse of his regime, for more 
than 35 years, along with the process of democratisation, the spatial development of the 
Costa del Sol has been extremely rapid. The increase of vacation investments had many 
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reasons. One of them is with no doubt the general economical development of Europe 
and the increasing number of people who could afford to buy houses and vacation 
apartments. The investors form West Germany, Scandinavia and Great Britain were of 
special importance, and they dominated in certain areas and towns. The possibility to 
leave the cold and rainy Northern Europe and spend vacation in sunny Andalusia was a 
dream at first, then a synonym of luxurious life, while now it is almost common routine. 

But first of all these were Spanish citizens, inhabitants of the crowded inland cities where 
surviving a hot summer with temperatures round 40 centigrades seems almost impossi-
ble, who invested in the coastal zone of Andalusia. As the Spanish families were getting 
more wealthy, the annual summer migration to the Mediterranean Sea became the direct 
and most common reason to increase tourist investments in the coastal zone, especially 
building new apartments. Although quite a lot of holiday-makers still use camping sites, 
more and more Spaniards buy apartments and summer cottages. 

With no doubt the idea of “time share” helped a lot to develop vacation building – thanks 
to it one can possess an apartment temporarily. Thus a single apartment can be sold as 
52-week shares with the right to use it exclusively in a given period of time. The system, 
improved in the course of time, gives you a chance to use quite cheaply luxurious apart-
ments situated in the best places of the sea coast. It also allows the investors to get back 
the invested money quickly and with good profits, which can be invested again. 

It is quite natural, that the development of the Costa del Sol began along the coastline – 
the apartments situated on the very first line, with a view of the sea, have always been 
most expensive and easy to be sold. When good terrains at the water, easily accessible, 
were simply sold out, the areas further to the sea but having superb vistas from the hill 
slopes began to be developed. Thus the Arabian tradition to build urban settlements on 
hardly accessible slopes, due to the defensive aspect, so characteristic for Andalusia, 
has been now continued though the reason is a bit different: good airing and gorgeous 
views of the sea. 

Costa del Sol has also been a beneficiary of Spain and Portugal's accession to the EU. 
The accession treatise was signed on the 20th of June 1985. Then, since the 1st of 
January 1999, Spain has begun to use the common European currency, euro. Being a 
member of EU helped a lot to improve significantly the regional infrastructure, especially 
water, sewage and road systems. The rapidly growing interest in using the Costa del Sol 
area not only as a place for spending holidays, but as a place for living, caused the over-
exploitation of the local infrastructure. Due to bad roads it was quite difficult to get to 
Andalusia from both central Spain and other European countries, while the mountain 
ranges separating the coast from the inland were the additional barrier hard to be 
crossed. 

It has to be mentioned that many hotels, apartment houses and private villas built in the 
1960s – 1980s did not meet the demands of environment protection, as we understand it 
today, and the lack of fresh water was hindering the development of the region. 

Only the financial support of EU made it possible to improve the regional infrastructure 
and thus enabled the next stage of economical and urban development of the Costa del 
Sol. Hundreds of kilometres of motorways were built, also the ones running through ex-
tremely difficult terrains along the seashore at the foot of the Sierra Nevada mountains. 
Tens of tunnels and bridges were constructed giving absolutely new possibilities for fast 
and secure communication. In the nearby mountain valleys numerous water reservoirs 
were made to supply fresh water for the coastal zone; modern sewage systems and sew-
age farms were made to protect the sea against pollution. The towns have also been 
transformed significantly. Similarly to Cannes they got esplanades and boulevards 
shaded with palm trees, underground parking lots, large public beaches, pedestrian 
zones within historical areas where sidewalks have been paved with small pebbles. A 
number of old buildings have been renovated and got back their original look. Old districts 
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of Medieval Arabian towns of Torremolinos, Marbella or Estepona have become new 
tourist sites attracting more and more visitors. 

Subtropical climate of the Costa del Sol region and fertile soil make excellent conditions 
for agriculture and gardening. It's enough to water a garden and the results can be aston-
ishing. Among new buildings – dwelling districts, hotels, shopping centres – these are just 
the gardens with lush and abundant green that attract our attention and make us de-
lighted. Similarly the golf courses are being created – in the Costa del So region there are 
60 of them, so far, among them the one of absolutely top quality, Valderama. The devel-
oped green areas, looking like gardens of Eden, full of flowers and carefully mowed lawns 
are in contrast to the wastelands covered with weeds and dried bushes. 

Accession to EU triggered also the inflow of speculative capital which pushed the process 
of urbanization strongly ahead. The investors, making the most of geographical location 
and excellent climate, as well as of estate purchase system welcoming the citizens of 
other European countries, caused the dramatic price increase. The marketing aspects 
were also important for the price increase – film stars, known politicians and celebrities 
who began to appear publicly in Marbella or Torremolinos made spending vacation in this 
region really fashionable. 

Another great attraction both for tourists and investors is the famous Puerto Banús yacht 
port in Marbella; giving a chance to see the most expensive yacht sailing across the 
Mediterranean Sea and the most beautiful cars, as well as due to numerous night clubs 
and large beaches, it has become an icon of the coast. The district of detached, palace-
like houses has been built around Marbella in pine forests; there live the rich from 
Europe, Africa, Saudi Arabia and Emirates. 

Such a situation has given to the Costa del Sol an opinion of area of global hyperspace, 
cosmopolitan, overnational territory of great tolerance, and this opinion attracts next cli-
ents wishing to settle there, in the place of extraordinary atmosphere. 

The communities within the Costa del Sol area cleverly make the most of their clients' 
needs being the results of seasonal fashions. There was a fashion for apartments on the 
first coast line, for villas in Andalusian style with gardens and swimming pools and view of 
the sea, for taking sun on beaches, for various sports. Costa del Sol has ideal conditions 
for motorboating, golf (figure 6 shows one of 60 golf courses built on the Sunny Coast), 
wind surfing, kite surfing. The latter one, the most recent of the fashions, has revived a bit 
sleepy town of Arabian origin, Tarifa. This small town is situated beyond the area consid-
ered Costa del Sol – it belongs to the Costa de la Luz, Coast of Wind – but it gets the 
same crowds of tourists which used to come to the Costa del Sol. Due to the winds blow-
ing almost constantly and large sandy beaches Tarifa is kind of European Mecca of kite 
surfing.  

The non-urbanistic aspects described above caused the rapid development of the region. 
Town and spatial planning can hardly keep the pace of rapid urbanisation. While in the 
case of a district, a complex of buildings or of a single house one can see great care of 
details, high quality of created space and mutual architectural coherence, the quality of 
large scale urban complexes is rather low. The historical structure of settling was based 
on small towns situated in a way to protect them against the invasion of enemies – on the 
mountain tops, in hardly accessible valleys. The exception to this rule were fishing vil-
lages and Málaga located at the sea shore. The investment boom caused various terrains 
to be developed thus creating the impression of total lack coordination in spatial planning. 
I used the word “impression”, because in fact all building investments are linked with road 
systems, and are designed according to the guidelines of spatial plans, and got the per-
mission. Nevertheless, as a landscape, many of those investments generate a total 
chaos in space. 

The linear character of urbanization of the coastal zone is determined by the national 
road Carretera de Cadíz and the newly built A7 motorway; this is in clear opposition to 
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the non-linear character of the historical towns. The boundaries between towns have 
disappeared and only special signs can inform us that we have just entered the territory 
of the next community. The natural landscape of the region has been pushed away into 
the inaccessible mountain slopes and deep valley of the Sierra ranges. The coast is al-
most entirely urbanised where golf courses play the role of green wedges separating the 
towns and districts from each other. 

Not to be too critical we need to notice that the climate of Costa del Sol is not friendly for 
the growth of plants on the terrains which are not being cultivated. The green can grow 
only where it is being cared of. Natural forests were exploited for some economical pur-
poses long time ago, or they were burnt down by the fires so often in this region. This 
approach to natural space and to open landscape, so different, is clearly visible for any-
body coming from Northern Europe. This is so also in the case of roads, motorways and 
their infrastructure. They are cut in the terrain paying no attention to its topography, in fact 
they are trying to submit the natural structure of the terrain to the needs of the road infra-
structure. 

In spite of many doubts and reservations to the intensity of developing the coastal zone, 
Costa del Sol can be appraised quite positively. The beaches are publicly accessible, 
although there are many private properties in the first line of the sea shore, the whole 
area has very good structure of services (shopping centres, hospitals, restaurants, culture 
objects etc.). The efforts of many investors to make the most of climate advantages to 
raise attractiveness of the region and make it open for the society, should also be ap-
praised positively. Urbanization tamed the wild, primordial nature of the Costa del Sol, 
and the unfriendly, rocky, dry and barren landscape got a new, green countenance. The 
present economical crisis will dampen the investors' enthusiasm and slow the process of 
urbanization down, thus giving people a chance to improve the quality of the urbanised 
environment, and Nature to recover and to balance urban development. 

BIBLIOGRAFIA 

[1] Costa del Sol comes out tops, Costa del Sol News, 1-7 September 2011 
[2] Malaga, Costa del Sol, Editorial Arguval 
http://www. pl.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol,  [dostęp: 19.12.2011] 
[3] http://www.google.pl/search?q=costa+del+sol&hl=en&sa=X&imgurl=http://www.cara

mba-
golf.com/images/map.gif&imgrefurl=http://www.carambagolf.com/&h=331&w=488&s
z=18&tbm=isch&tbs=simg:CAQSEgmzKaN0CsTbNSGHxYO0t5vRww&ei=XafvTq3i
EKL_4QS086SXCQ&ved=0CAUQrBE&biw=1280&bih=931, [dostęp: 19.12.2011] 

O AUTORZE 

Zbigniew Władysław Paszkowski – dr habilitowany inż. architekt, absolwent Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej, od roku 2000 profesor Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego, prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, autor 
wielu artykułów naukowych i trzech publikacji książkowych. Architekt Miasta Szczecina w 
latach 2003-2005. Autor wielu projektów i realizacji architektonicznych. 

AUTHOR’S NOTE 

 Zbigniew Władysław Paszkowski – PhD Eng. Architect, has completed architectural 
education at the Technical University in Cracow. Since year 2000 professor of the West 
Pomeranian University of Technology in Szczecin, vice-dean of the Civil Engineering and 
Architecture Faculty, author of several scientific papers and three books on architecture. 
Architect of the City of Szczecin in the years 2003-2005. Author of many architectural 
projects and realizations.   



 

NIEODWRACALNE KONSEKWENCJE BRAKU PLANÓW  
MIEJSCOWYCH W GMINACH STREFY PODMIEJSKIEJ  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU 

THE IRREVERSIBLE CONSEQUENCES OF LACK OF LOCAL PLANS  
IN COMMUNES OF SUBURBAN AREA OF BIALYSTOK  

Jerzy Tokajuk 
mgr inż. arch. 

 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują na niewielkim obszarze 
gmin podmiejskich wokół miasta Białegostoku. Pojawia się  problem zabudowy zagrodo-
wej powstającej w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy na terenach pozbawionych 
tzw. dobrego sąsiedztwa. Powoduje to rozlewanie się miasta oraz brak możliwości 
ochrony jakości przestrzeni przez gminy. Jedynym instrumentem przeciwdziałania cha-
otycznej zabudowie jest plan miejscowy. Brak motywacji gmin do sporządzania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Słowa kluczowe: strefa podmiejska, tereny pozbawione planu miejscowego, zabudowa 
zagrodowa i mieszkaniowa, brak kontynuacji funkcji, decyzja o warunkach zabudowy. 

ABSTRAKT 

Local plans of spatial development are In force only in small area of suburban communes 
around the city of Białystok. The problem of farm building arises owning to outline plan-
ning decisions within the areas voided of so called “good neighborhood”. This causes the 
sprawl of the city and the inability to protect area quality by the communes. The only in-
strument preventing from chaotic building is the local plan. Communes lack of motivation 
to draw up the local plans of spatial development. 

Key words: Suburban area, areas voided of local plan, farm building and residential hous-
ing, lack of function continuation, outline planning decision. 
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1. WSTĘP 

Jednym ze skutków ostatecznej utarty ważności miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z końcem 2003 roku była możliwość uzyskania pozwolenia na budowę 
w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istota decyzji 
administracyjnej polega na braku możliwości odmowy jej wydania, jeżeli zamierzenie 
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, a w przypadku decyzji o warunkach 
zabudowy dodatkowo jest spełniona zasada tzw. dobrego sąsiedztwa. W sytuacji gdy 
wnioskodawca spełniał wymóg dysponowania gospodarstwem o powierzchni przekracza-
jącej średnią w gminie, zasada ta nie obowiązywała. W praktyce, na obszarach pozba-
wionych planów miejscowych, od ośmiu lat, w majestacie prawa można w Polsce budo-
wać wszystko i wszędzie, co szczególnie jest widoczne w strefie podmiejskiej dużego 
miasta. 

2. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA 

Obecny system planowania przestrzennego w Polsce oparty jest na przepisach ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku, która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 1995 roku. Planowanie przestrzenne jest realizowane na trzech poziomach. 
Na szczeblu krajowym poprzez koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju 
przyjmowaną przez Radę Ministrów i przedstawianą Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej. 
Koncepcja określa uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju oraz działania niezbędne 
do jego osiągnięcia. Stanowi też podstawę sporządzania programów, służących realizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Na szczeblu regionalnym – woje-
wódzkim poprzez plan zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalany 
przez sejmik województwa. Dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa. Na szczeblu lokalnym – w gminie poprzez studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określające politykę prze-
strzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, uchwalane 
przez radę gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, wiąże natomiast organ 
gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W celu ustalenia przeznaczenia terenów, określenia sposobów ich zagospodarowania 
i zabudowy rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
który jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę pozwoleń na budowę. 

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła pojęcie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, zastępujące decyzje o lokalizacji inwestycji tzw. 
decyzje lokalizacyjne. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu były 
wydawane w oparciu o plany miejscowe obowiązujące na dzień wejścia w życie ustawy 
aż do utraty ich ważności tj. ostatecznie do końca 2003 roku. Od roku 2004, a w więk-
szości gmin już od roku 2003 przestały obowiązywać plany miejscowe, a przede wszyst-
kim miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed 1995 
rokiem. Na obszarach pozbawionych planów wydawano decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej 
i stwierdzeniu ich zgodności z prawem przez wojewodę. Decyzję przygotowywała osoba 
posiadająca uprawnienia urbanistyczne. Jednocześnie na wójcie, burmistrzu, prezyden-
cie spoczywał obowiązek przedstawiania radzie gminy, nie rzadziej niż raz w roku, wyka-
zu wydanych decyzji, wraz z oceną skutków, jakie decyzje te wywołały w zagospodaro-
waniu przestrzennym gminy. 

Ustawą planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z marca 2003 roku, która weszła 
w życie w lipcu 2003 roku, w art. 4 ust. 1 ustalono, że w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, przy czym:  



JERZY TOKAJUK, Skutki braku planów miejscowych w gminach strefy podmiejskiej 471 

 

- lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego,  
- sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Sporządzenie projektów decyzji zarówno o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go, jak i o warunkach zabudowy powierzono osobom wpisanym na listę samorządu za-
wodowego urbanistów albo architektów.  

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami są m.in.: 
- budowa dróg publicznych, obiektów i urządzeń transportu publicznego, linii kolejowych, 
części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania 
ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, a także łączności publicznej i sygnalizacji, 
- budowa  ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do 
korzystania z tych przewodów i urządzeń, 
- budowa publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadze-
nia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, 
- budowa obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urzą-
dzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, bę-
dących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, 
- budowa pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, 
państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony 
zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
- budowa obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa 
i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 
w tym budowa zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich, 
- poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 
- zakładanie cmentarzy, 
- inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach, np. Prawie lotniczym, ustawie 
o muzeach czy ustawie o lasach. 

Należy podkreślić, że nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy jest obligatoryjne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warun-
ki: 
- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudo-
wana, 
- teren ma dostęp do drogi publicznej, 
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne, 
- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.   

W przypadku braku planu miejscowego, w trybie decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, określano również zasady podziału geodezyjnego nieruchomości 
oraz, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunki dotyczące zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Również w roku 2003, w wykonaniu 
zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, minister infrastruktury 
określił, w drodze rozporządzenia sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabu-
dowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, w tym wyma-
gania dotyczące ustalenia: 
- linii zabudowy, 
- szerokości elewacji frontowej,  
- wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsy lub attyki, 
- geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). 
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Od 2003 roku funkcjonuje specustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg krajowych, rozszerzona później na wszystkie drogi publicz-
ne i ustawa „kolejowa” dające możliwość budowy dróg i linii kolejowych na terenach po-
zbawionych planu miejscowego oraz nawet wbrew ustaleniom planu na terenach, na 
których plan obowiązuje. Od 2009 roku obowiązuje też ustawa o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, oparta o tę 
samą zasadę. Nowe przepisy są dopełnieniem regulacji funkcjonujących w zakresie in-
frastruktury transportowej, a więc specustawy drogowej i kolejowej. Mamy specustawę 
dotyczącą przygotowania Euro 2012, jednak przepisy specustaw dotyczących budowy 
infrastruktury transportowej także wpisują się w scenariusz przygotowań Euro 2012. No-
we przepisy oparte są na rozwiązaniach ustawy z kwietnia 2003 r. o zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, regulujących przepisy dotyczące 
zezwolenia na realizację inwestycji w lotniska użytku publicznego, lokalizacji przedsię-
wzięcia, zatwierdzenia podziału nieruchomości, przejmowania z mocy prawa własności 
nieruchomości i zezwoleń na rozpoczęcie robót budowlanych. Warto podkreślić, że 
z punktu widzenia planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego przepisy specu-
staw transportowych i Euro 2012, dotyczące inwestycji celu publicznego, nie powodują 
negatywnych skutków przestrzennych. Mając na uwadze konieczność wykorzystania 
środków finansowych rządowych i unijnych wydaje się, że tylko w taki sposób możliwe 
było ich skuteczne wydatkowanie. Nie zapominajmy, że okres od 1995 roku do 2003 był 
okresem paraliżu inwestycyjnego, w szczególności dotyczącego inwestycji drogowych, 
spowodowanego właśnie niedrożnością procedur planistycznych.  

Niepokojące jednak wydawać się może to, że idąc przyjętym przez ustawodawcę kierun-
kiem rozumowania prawdopodobnie pojawią się kolejne „spec” ustawy, na mocy których 
będą mogły być realizowane wszelkiego rodzaju inwestycje. Można z dużym prawdopo-
dobieństwem przyjąć, że będą dotyczyły „ważnych dla gospodarki inwestycji” tj. obiektów 
produkcyjnych czy usługowych, a argumentem za wprowadzeniem specjalnych przepi-
sów zapewne będzie tworzenie miejsc pracy lub wdrażanie innowacyjnych technologii 
czy terminy narzucone wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Można wyobrazić, że kiedy już każdy inwestor i każda inwestycja będzie miała swoją 
specustawę prawdopodobnie skończy się problem z planowaniem przestrzennym, znik-
nie dylemat - zmieniać prawo (ustawę) częściowo czy reformować systemowo, bo plano-
wanie przestrzenne stanie się w zasadzie nikomu niepotrzebne.  

Warto się zastanowić nad taką wizją, ale może również i nad tym, czy nie zacząć od tego, 
aby stworzyć w końcu „spec” ustawę pozwalającą szybko i sprawnie sporządzić dobre 
(niekoniecznie zbyt szczegółowe) plany zagospodarowania przestrzennego dla gmin, co 
z kolei pozwoli zachować ich władztwo planistyczne, a jednocześnie umożliwi inwestorom 
normalną działalność. Gmina powinna być zainteresowana i mieć możliwości sporządze-
nia planów dla obszarów, gdzie jej zdaniem są one niezbędne. W obecnym procesie 
sporządzania planów miejscowych traci się istotę planowania przestrzennego sprowa-
dzoną do mozolnych procedur, przez co zanika rola projektantów planów – zawodowych 
planistów, osób skądinąd najbardziej upoważnionych do decydowania o kształcie prze-
strzeni. Warto dążyć w tym kierunku, aby zadbać, w szczególności w dużych miastach, 
o mocne gminne służby planistyczne, które powinny być pierwszym ogniwem w systemie 
procesu inwestycyjnego, będącym podstawą działań gminy, jej mieszkańców i inwesto-
rów.1 

O wiele groźniejsze od dotychczas funkcjonujących specustaw w skutkach przestrzen-
nych jest zjawisko braku panowania nad zabudową realizowaną w oparciu o decyzje 
o warunkach zabudowy. Jedynym instrumentem prawnym pozwalającym na zablokowa-
nie inwestycji, która wykracza poza ramy jej dopuszczalności ze względu na zasady pla-
nistyczne i która nie jest uwzględniona w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

                                                 
1 J. Tokajuk, Komu potrzebne jest planowanie przestrzenne w gminie. Gazeta Prawna Nr 241, 2007 
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rowania przestrzennego gminy, jest możliwość zawieszenia postępowania administracyj-
nego na okres 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego czy wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Problem polega na tym, że 
w ciągu 2 miesięcy od dnia zawieszenia rada gminy musi podjąć uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, co nie stanowi większego problemu, 
a następnie w okresie zawieszenia taki plan sporządzić i uchwalić. W praktyce jest to 
zazwyczaj niewykonalne w czasie, jaki dopuścił ustawodawca, tym bardziej w gminach 
nieposiadających własnych służb planistycznych, jak właśnie gminy podmiejskie.  Instru-
ment ten sprawdza się jedynie w sytuacjach dotyczących obszarów, dla których opraco-
wania planów miejscowych są już zaawansowane. 

3. ZABUDOWA ZAGRODOWA – SPEC PRZEPIS 

Wybudowanie w Polsce domu w ramach tzw. zabudowy zagrodowej, na podstawie 
art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poza obszarami 
prawnie chronionymi i leśnymi oraz niezakazanymi planem miejscowym jest możliwe 
w dowolnym miejscu. W przypadku braku tzw. dobrego sąsiedztwa, a więc budowy 
w szczerym polu, wystarczy wykazać, że wnioskodawca dysponuje ziemią rolną 
o powierzchni przekraczającej średnią w gminie. Przepisy prawa nie określają czy inwe-
stor ma przedstawić umowę cywilno - prawną, dowód własności czy oświadczenie o pra-
wie dysponowania nieruchomością. Dodatkowym kuriozum jest też fakt, że poza istotny-
mi wątpliwościami natury konstytucyjnej, cytowany przepis pozostawia też niepewność co 
do sposobu liczenia powierzchni gospodarstwa rolnego „związanego z planowaną zabu-
dową”. Nie wyjaśnia bowiem czy areał ziemi powinien być położony w gminie, w której 
ma być prowadzona inwestycja, czy też może znajdować się w gminach sąsiednich, 
w tym samym województwie czy też poza jego granicami. Być może w czasach integracji 
europejskiej można przyjąć interpretację, że równie dobrze może być położony także 
poza granicami Rzeczpospolitej. 
Mając na uwadze skutki jakie może wywoływać zabudowa realizowana w oparciu 
o przepisy odnoszące się do zabudowy zagrodowej warto podjąć próbę jej zdefiniowania.  
Z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika, że przez 
zabudowę zagrodową należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. 
Termin ten pojawia się następnie w przepisach wykonawczych z zakresu planowania 
przestrzennego, a mianowicie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2003 roku 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Z rozporządzenia wynika, że do projektu rysunku planu miejscowego dołą-
cza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń, a podstawowe barwne oznaczenia 
graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które należy stosować na projek-
cie rysunku planu miejscowego, określa załącznik do rozporządzenia. W załączniku tym, 
w grupie terenów użytkowanych rolniczo, określono tereny zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczając symbolem RM na kre-
skowanym ukośnie polu kolorami żółtym i  jasno brązowym. 
Również w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2003 roku w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz w decyzji o warunkach zabudowy określono, że ustalenia dotyczące rodzaju zabu-
dowy zapisuje się stosując w szczególności nazewnictwo, w tym m.in. zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, a więc analogicznie jak 
w nazewnictwie stosowanym w planach miejscowych. 
Tak więc, w zasadzie poza definicją określoną w rozporządzeniu wykonawczym do Pra-
wa budowlanego brak jest innej jasnej definicji zabudowy zagrodowej. W związku z po-
wyższym warto wyjaśnić ideę tego pojęcia i zasadniczą kwestię formalno prawną, odróż-
niającą ten rodzaj zabudowy od innych rodzajów zabudowy szczególnie zabudowy 
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mieszkaniowej jednorodzinnej. Dlatego też należy odnieść się do definicji gruntów rol-
nych określonej w ustawie z 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z której 
wynika, że gruntami rolnymi są m. in. grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rol-
nych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącz-
nie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu. 
Z kolei, w rozumieniu kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne 
wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeże-
li stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami zwią-
zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 
Wobec powyższego kwestią najistotniejszą jest to, że gospodarstwo rolne i związana 
z nim zabudowa zagrodowa jest usytuowana na gruntach rolnych, a więc takich, które są 
oznaczone w ewidencji gruntów jako użytki rolne i nie są przeznaczone w planach miej-
scowych na cele nierolnicze. Grunty te nie są również wyłączane z tzw. produkcji rolnej 
i nie mogą być obciążane na rzecz gminy podatkiem od nieruchomości innym niż podatek 
od gruntów rolnych.  
Warto zauważyć, że od 2009 roku przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych nie 
stosuje się do terenów położonych w granicach administracyjnych miast, co nie oznacza, 
że od tego czasu problem zabudowy zagrodowej w miastach nie istnieje. 

4. ZABUDOWA ZAGRODOWA A ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA 
W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM 

Poza opisanym zjawiskiem wydawania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach 
pozbawionych planów miejscowych i braku tzw. dobrego lub jakiegokolwiek sąsiedztwa, 
w przypadku ubiegania się o zabudowę w obrębie wsi w obszarze podmiejskim, aby uzy-
skać warunki zabudowy, planowane inwestycje muszą dotyczyć zabudowy zagrodowej. 
W przypadku zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy we wnio-
sku o wydanie decyzji potwierdzić, że przedmiotowy budynek mieszkalny będzie realizo-
wany w ramach zabudowy zagrodowej, Przy braku stosownego zapisu należy liczyć się 
z odmową ustalenia warunków zabudowy, zgodnie zresztą z wypracowaną przez sądy 
administracyjne linią orzekania. Dla przykładu warto przytoczyć jeden z wyroków (SA/GD 
690/08) z 2009 roku, gdzie Sąd w ramach dokonanej kontroli uznał, że odmowa ustalenia 
warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie wiejskim jest 
zasadna. 

Podstawą odmowy było ustalenie, że opisana we wniosku inwestycja tj. budowa domu 
jednorodzinnego nie stanowi kontynuacji funkcji zabudowy występującej na terenie są-
siednim. Bezspornym natomiast było, że na działkach sąsiednich występuje zabudowa 
zagrodowa. Zdaniem Sądu organ wydający decyzję słusznie uznał, że po pierwsze zabu-
dowa zagrodowa stanowi inny szczególny rodzaj zabudowy odróżniający ją od zabudowy 
np. jednorodzinnej i wielorodzinnej i po drugie, że istnienie na danym terenie zabudowy 
zagrodowej uniemożliwia wprowadzenie na tym terenie zabudowy jednorodzinnej. Tylko 
takie ustalenia mogły przesądzić o braku spełnienia w przedmiotowej sprawie warunku 
kontynuacji funkcji z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Zawarta w tym przepisie tzw. zasada dobrego sąsiedztwa, uzależniająca 
zmianę zagospodarowania terenu od dostosowania się do określonych cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu sąsiedniego, nie wymaga przy projektowaniu nowych inwe-
stycji prostego powielania celu i charakterystyki zabudowy istniejącej na terenie sąsied-
nim. Sąd zaakceptował pogląd, że warunek w zakresie "kontynuacji funkcji" należy rozu-
mieć szeroko to znaczy w taki sposób, że tylko wówczas nie jest on spełniony gdy projek-
towana inwestycja jest sprzeczna z dotychczasową funkcją terenu i nie da się z nią 
w praktyce pogodzić (por. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ko-
mentarz pod red. Zygmunta Niewiadomskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, 
s. 501-503). Zastrzegł też, że warunek braku sprzeczności dwóch funkcji musi być oce-
niany obiektywnie niezależnie od upodobań i ocen inwestora. Okoliczność, iż inwestor 
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zgadza się na to, aby jego dom jednorodzinny pełniący funkcję wyłącznie mieszkalną 
usytuowany został na terenach zdominowanych w całości przez zabudowę zagrodową 
i tym samym zgadzał się na niedogodności związane z prowadzeniem gospodarstw rol-
nych ( w tym także takich o wysokim stopniu uciążliwości tj. gospodarstw hodowlanych na 
dość dużą skalę ) nie ma znaczenia przy ocenie przesłanki "kontynuacji funkcji". Z tych 
samych względów nie ma znaczenia jaki rodzaj gospodarstw rolnych faktycznie dominuje 
w "sąsiedztwie" (rolne, hodowlane, ogrodnicze czy leśne), gdyż już ich istnienie na da-
nym terenie umożliwia zarówno dalszy ich rozwój, jak i pojawianie się nowych w tym 
i takich o dużym stopniu uciążliwości. Nowo wprowadzana na dany teren funkcja musi 
być tego rodzaju, że można przyjąć, że będzie mogła ona obiektywnie i bezkolizyjnie 
współistnieć z obecną już funkcją (odnosi się to np. do funkcji usługowej nieuciążliwej, 
która może towarzyszyć funkcji mieszkaniowej), a także że w przyszłości ta nowo wpro-
wadzona funkcja nie ograniczy obecnej (np. wprowadzenie funkcji wyłącznie mieszkalnej 
na tereny zdominowane przez gospodarstwa rolne i to nawet te o niewielkim stopniu 
uciążliwości typu "agroturystyczne" mogłoby obiektywnie w przyszłości ograniczać rozwój 
i kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu). Mając na uwadze 
powyższe uznano, że istnienie na danym terenie zabudowy zagrodowej ewidentnie 
uniemożliwia wprowadzenie zabudowy jednorodzinnej. Zabudowa zagrodowa to – 
w rozumieniu § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) – w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospo-
darcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrod-
niczych oraz w gospodarstwach leśnych. Budynek gospodarczy w zabudowie zagrodowej 
to budynek przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu 
oraz płodów rolnych (§ 3 pkt 8 w /w rozporządzenia). Prawidłowo zatem uznano, że 
wprawdzie zarówno zabudowa jednorodzinna jak i zagrodowa służą realizacji tego sa-
mego celu (zamieszkiwaniu), to jednak z uwagi na różny sposób zagospodarowania te-
renu nie można przyjąć, iż zabudowa jednorodzinna stanowiłaby kontynuację funkcji za-
budowy zagrodowej. Zabudowa zagrodowa służy przede wszystkim prowadzeniu działal-
ności gospodarczej i stanowi miejsce zamieszkiwania i pracy rolnika, a grunty zajęte pod 
budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych uznaje się za grunty wykorzystywane 
rolniczo. Prawidłowo więc  organy przyjęły brak spełnienia wymogu z art. 61 ust. 1 pkt 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie kontynuacji funkcji. 
Wobec braku tego warunku w istocie nie zachodzi już konieczność badania pozostałych 
warunków odnoszących się do parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy, 
gabarytów i formy architektonicznej obiektów, linii zabudowy oraz intensywności wyko-
rzystania terenu. Ustalenia organów w tym zakresie nie są konieczne, skoro brak wymo-
gu kontynuacji funkcji wyklucza możliwość ustalenia warunków zabudowy. 

W praktyce bywa często, że organy administracji wydające decyzję o warunkach zabu-
dowy nie dostrzegają problemu braku kontynuacji funkcji i ustalają warunki zabudowy dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie wsi, podnosząc jedynie kwestię do-
stosowania formy planowanych budynków do budynków istniejących, co w świetle przy-
toczonego wyroku Sądu jest naruszeniem prawa. Niemniej prosty zabieg, polegający na 
uzupełnieniu przez inwestora wniosku w sprawie warunków zabudowy o dopisek – 
w ramach zabudowy zagrodowej – czyni tę kwestię bezprzedmiotową, powodującą brak 
podstaw do odmowy ustalenia warunków zabudowy. 

5. SKUTKI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW  

Skutkiem obecnych regulacji prawnych jest narastający kryzys gospodarki przestrzennej, 
objawiający się niekontrolowaną urbanizacją, przynoszącą wymierne straty ekonomiczne, 
powodującą nieracjonalny wzrost kosztów budowy i utrzymania infrastruktury technicznej, 
któremu miasta i gminy metropolitalne nie są już w stanie sprostać. Rozlewanie się miast 
i chaotyczna rozproszona zabudowa gmin podmiejskich pogarszają warunki życia, nisz-
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czą więzi społeczne i lokalną tożsamość, Niestabilna sytuacja planistyczna osłabia kon-
kurencyjność miasta i odstrasza strategicznych inwestorów.2  

Nie może podlegać dyskusji fakt, że obecne przepisy związane w szczególności z bra-
kiem podstaw do odmowy wydania warunków zabudowy nie zapewniają ochrony warto-
ści, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, takich 
jak ład przestrzenny, walory architektoniczne i krajobrazowe czy walory ekonomiczne 
przestrzeni. Doświadczenia innych państw pokazują, że popularną w świecie strukturą 
wiejską, zapewniająca sukces ekonomiczny i społeczny jest zabudowa maksymalnie 
skoncentrowana, zwarta. (…) Niestety, z niewiadomych przyczyn polski ustawodawca 
uznał, że scalanie zabudowy wiejskiej nie jest potrzebne oraz równie zbędne jak nawią-
zywanie do lokalnej tradycji kulturowej. (…) Art. 64 ust. 1, według którego, jeżeli inwesto-
rzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnie 
gospodarstwa rolnego w danej gminie, to mogą być zwolnieni z obowiązku kontynuacji 
formy i funkcji sąsiedniej zabudowy wręcz zachęca do rozpraszania zabudowy i ignoro-
wania kontekstu kulturowego. Jednakże łatwość uzyskania decyzji o warunkach zabudo-
wy przynosi tylko pozorne profity. Realizacja i eksploatacja budynków stawianych 
w znacznej odległości od istniejącej sieci osadniczej, najczęściej nie jest opłacalna eko-
nomicznie3. 

 

 
Ryc. 1. Wieś Karakule, gmina Supraśl. Rozproszona 
zabudowa zagrodowa na terenie pozbawionym planu 
miejscowego. Żródło: il. J. Tokajuk 2010 
Fig.. 1. Karakule village, commune Supraśl. Sparse 
farm buildings on area of lack of local plan. Source: 
J. Tokajuk 2010 

Ryc. 2. Wieś Jurowce, gmina Wasilków. Rozproszona
zabudowa zagrodowa na terenie pozbawionym planu 
miejscowego. Żródło: il. J. Tokajuk 2010 
Fig. 2. Jurowce village, commune Wasilków. Sparse 
farm buildings on area of lack of local plan. Source: 
J. Tokajuk 2010 

Na niezabudowanych terenach, użytkowanych rolniczo, pozbawionych planu miejscowe-
go oraz jakiegokolwiek sąsiedztwa, niechronionych ograniczeniami środowiskowymi lub 
związanymi z ochroną zabytków, wydawane są decyzje administracyjne, które nie zawie-
rają ustaleń dotyczących warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego. Nie 
określają ani parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ani nawet gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy. W majestacie prawa 
następuje często nieodwracalna dewastacja krajobrazu i przestrzeni.  

Warto się zastanowić, czy utrzymywanie anachronicznych i patologicznych w dzisiejszym 
pojęciu przepisów dotyczących zabudowy zagrodowej jest uzasadnione. Istota tych regu-
lacji pochodzi z innej epoki gospodarczo społecznej i wiązała się z osadnictwem rolni-
czym oraz wspieraniem działalności rolniczej. Dziś, powszechne przyzwolenie na sposób 

                                                 
2 A. Kowalewski, Ład przestrzenny i jego wrogowie, Ranking samorządów, Rzeczpospolita, 2011 
3 B. Nieroda, W. Gwizdak, Zabudowa zagrodowa XXIw. – dla kogo specprzepisy na żądanie. Zawód Architekt 
4/11 
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realizacji inwestycji pod szyldem zabudowy zagrodowej jest szkodliwe i wymaga nie-
zwłocznej ingerencji legislacyjnej, przynajmniej w zakresie jej ograniczenia do rzeczywi-
stej działalności rolniczej. 

  
Ryc. 3. Wieś Barszczewo, gmina Choroszcz. Zabu-
dowa zrealizowana w oparciu o plan miejscowy. 
Żródło: il. J. Tokajuk 2011 
Fig. 3. Barszczewo village, commune Choroszcz. 
Buildings  realized on the local plan.  Source: J. To-
kajuk 2011 

Ryc. 4. Wieś Barszczewo, gmina Choroszcz. Istnieją-
ca zabudowa zagrodowa. Żródło: il. J. Tokajuk 2011 
 
Fig. 4. Barszczewo village, commune Choroszcz,. 
Existing farm buildings. Source: J. Tokajuk. 2011 

6. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I PLANY MIEJSCOWE 

Analizując wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gmi-
nach strefy podmiejskiej można stwierdzić, że ilość wydanych decyzji nie maleje, a 
w ostatnim roku jest nawet większa niż 4-5 lat wcześniej, pomimo zwiększającej się po-
wierzchni terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Wiąże się to oczywiście z tendencją zwiększania ruchu inwestycyjnego i niestety niewiel-
kim tempem sporządzania planów miejscowych. Zaniepokojenie budzi fakt, że w okresie 
8 lat od wygaśnięcia wcześniejszych planów miejscowych, uchwalonych przed 1995 ro-
kiem, nadal tylko znikomy obszar gmin podmiejskich jest objęty planami – od 0,3% do 
4%. Co prawda wzrasta liczba uchwalonych planów, ale wynika to przede wszystkim 
z faktu sporządzania planów dla obszarów o niewielkiej powierzchni lub nawet pojedyn-
czych działek oraz ze zmian planów już obowiązujących. Wyjątkiem jest jedna z gmin 
posiadająca obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego z kilkoma zmianami 
dla całego obszaru. 

Tab. 1. Decyzje o warunkach zabudowy w latach 2006 - 2010. Źródło: Urzędy Miast i Gmin 2011. 
Table 1. The planning permissions in 2006 - 2010. Source: Departments of the Administration 2011. 

Gmina 2006 2007 2008 2009 2010 

Wasilków 158 168 200 186 171 

Supraśl 276 351 274 246 362 

Zabłudów 196 156 229 200 275 

Juchnowiec 288 329 372 376 308 

Choroszcz 0 0 0 0 0 

Dobrzyniewo 137 158 200 167 184 
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Oczywiście sam fakt sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego nie gwarantuje za-
chowania jakości przestrzeni, o czym świadczą przykłady na fotografii 3. W przypadku 
nieskutecznego, niejednoznacznego czy wręcz złego planu miejscowego tracimy jedyny 
instrument prawny pozwalający na właściwe kształtowanie przestrzeni.  

Tab. 2. Ilość i powierzchnia planów miejscowych. Źródło: Urzędy Miast i Gmin 2011. 
Table 2. Lot and area of local plans. Source: Departments of the Administration 2011. 

Gmina Ilość planów miejsco-
wych i zmian (szt.) 

Powierzchnia objęta 
planami (ha) 

Wskaźnik powierzchni 
objętej planami (%) 

Wasilków 46 234 1,8 

Supraśl 17 792 4 

Zabłudów 9 95 0,3 

Juchnowiec 45 723 4 

Choroszcz 5 16370 100 

Dobrzyniewo 10 242 1,5 

7. CO DALEJ 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że procesy przeobrażeń wsi strefy podmiejskiej i ich urba-
nizacja, są nieuchronne. Wynika to z niezaspokojonego nadal głodu mieszkaniowego, 
chęci poprawy obecnego standardu zamieszkania oraz potrzeb demograficznych. Jest to 
zjawisko dość normalne w sytuacji rozwoju gospodarczego i bogacenia się społeczeń-
stwa. Jednak przy braku sprawnego mechanizmu uporządkowania i zorganizowania no-
wej zabudowy, a nawet możliwości stworzenia szkieletu komunikacyjnego, sytuacja ta 
spowoduje narastanie bałaganu i nieodwracalną utratę  walorów przestrzeni. Jedynym 
instrumentem w dzisiejszym stanie prawnym, tak jak i zresztą w innych krajach, przeciw-
działania zjawisku niekontrolowanej zabudowy są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego.  

Plany powinny zapobiegać rozlewaniu się zabudowy - zajmowaniu terenów otwartych. 
Pieczołowicie opracowane plany potrzebne są w szczególności dla obszarów metropoli-
talnych, wielkich miast i ich dzielnic, nowych obszarów urbanizacji, regionów rekreacyjno-
turystycznych, stref przyległych do dróg, a także terenów tworzących drobnoziarnistą 
strukturę osadnictwa4. Należy tylko odpowiedzieć na pytanie dlaczego gminy nie są zain-
teresowane ich sporządzaniem. Po pierwsze dlatego, że nie mają jednoznacznej własnej 
polityki rozwoju realizowanej w określonym czasie. Po drugie decyzje o warunkach zabu-
dowy pozostawiają władzom gminy swobodę i uznaniowość. Po trzecie wreszcie samo 
sporządzenie planów jest kosztowne i czasochłonne, a i ich skutki finansowe dotkliwe.  

W związku z powyższym należy dążyć, poprzez działania legislacyjne, do wyeliminowa-
nia decyzji o warunkach zabudowy, do zmotywowania gmin do sporządzenia planów 
miejscowych przede wszystkim dla obszarów rozwojowych oraz planów zakazujących 
zabudowy na obszarach niepredystynowanych do zabudowy. Plany powinny być z zasa-
dy zminimalizowane w treści, objęte standaryzacją w zakresie metodologii ich sporzą-
dzania, rozstrzygające o przeznaczeniu terenów, sporządzane w oparciu o możliwie 
uproszczoną procedurę. Ponadto – najważniejsze, konieczne jest wprowadzenie do pla-
nowania przestrzennego zasady określania czasu realizacji planów miejscowych.  

Poruszony problem dotyczy zjawiska narastającego chaosu funkcjonalnego i wizualnego, 
będącego przejawem krytycznego stanu polskiej przestrzeni, a nie tylko strefy podmiej-
skiej Białegostoku. Opierając się na Polskiej Polityce Architektonicznej można stwierdzić, 
że przyczynami tego stanu  są właśnie m.in.: 

                                                 
4  
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- bezładna ekspansja stref podmiejskich, 
- rozpraszanie zabudowy na terenach rolniczych i rekreacyjnych, 
- niszczenie krajobrazu kulturowego i naturalnego, 
- brzydota zabudowy terenów podmiejskich i wiejskich, 
- chaotyczna zabudowa komercyjna pasów przydrożnych. 

Proces anarchizacji polskiej przestrzeni wymaga przeciwdziałania. Konieczna jest spójna 
koncepcja kształtowania krajobrazu Polski (jako część przestrzeni europejskiej). Koncep-
cja ta winna stanowić punkt wyjścia dla przebudowy systemu zarządzania przestrzenią 
(…)5. 

Zasada - zero tolerancji - dla ekspansji zabudowy bez uzasadnienia ekologicznego, eko-
nomicznego i publicznego, powinna być ideą przewodnią nowelizacji metodologii i narzę-
dzi planowania przestrzennego6. 

  
Ryc. 5, 6. Wieś Nowodworce, gmina Wasilków. Przeobrażenia krajobrazu wiejskiego na terenach pozbawionych 
planu miejscowego. Żródło: il. J. Tokajuk 2010 
Fig. 5, 6. Nowodworce village , commune Wasilków . Transformation of village landscape  on areas devoid of  
local plan.  Source: J. Tokajuk 2010 

THE IRREVERSIBLE CONSEQUENCES OF LACK OF LOCAL  
PLANS IN COMMUNES OF SUBURBAN AREA OF BIALYSTOK  

1. INTRODUCTION  

One of the effects of the final expiration of local spatial plans at the end of 2003, was the 
possibility to obtain a building permit on the basis of outline planning and land developing 
decision. The essence of the administrative decision results in no possibility to refuse its 
giving, if the investment project is in accordance with separate regulations, and in the 
case of outline planning decision, so called “good neighborhood” is additionally fulfilled. In 
situation, in which the applicant meets the requirement of possessing of farm larger area 
than average in the commune, this rule does not apply. In practice, in areas voided of 
local plans, since eight years, in the majesty of the law in Poland one can build anything, 
anywhere, which is especially visible in the suburban area of a big city.  

2. REGULATIONS OF LAW 

Current system of decision making in the field of urban and regional planning in Poland is 
based on acts enacted in 1994, which came into force on 1st January 1995. Spatial plan-
ning has three levels. At the national level – the government approves main concept of 
spatial planning of country and recommends for Seym of Polish Republic. This concept 

                                                 
5 Polska Rada Architektury, SARP, TUP, Izba Architektów RP, Polska Polityka Architektoniczna, Warszawa 
2011. 
6 A. Kowalewski, Stanowisko Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, 2010. 
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consists of main ways of planning, main objectives of spatial development and needed 
actions to achieve approved decisions. At the provincial level – provincial authorities ap-
prove spatial plan for their province. For the metropolitan zone, local plan of spatial de-
velopment is enacted as part of provincial plan of spatial development. At the local level – 
commune council enacts local spatial policy contained in study of conditions and direc-
tions of spatial development. Study is not an act of local law. Commune council adopts 
local plans of spatial development in purpose of land usage and buildings, which is act of 
local law and is basis for building permit. 

The Law on Spatial Development introduced the concept of outline planning and spatial 
development decisions, replacing the decisions about the location of the investment, so-
called location decisions. Outline planning and spatial development decisions were given 
on the basis of local plans existing at the date of entry into force of this Law until the loss 
of their validity, i.e. ultimately till the end of 2003. Since 2004, and in most communes 
since 2003, local plans were no longer in force, and most of all the local plan of special 
development passed before 1995. In areas without plans, outline planning and spatial 
development decisions were given after an administrative hearing and determination of 
their compliance with the law by the voivode. The decision was prepared by a person with 
urban planning authorization. At the same time the village-mayor, mayor or the president 
was required to present commune council, not less than once a year, a list of given deci-
sions, including an assessment of the effects that these decisions have caused on com-
mune’s spatial development. 

Law on Spatial Planning and Development from March 2003, which entered into force in 
July 2003, In Article 4 Paragraph 1 it was stated  that in the case of absence of local plan 
of spatial development, the determination of means of development and outline planning 
are determined by outline planning and spatial development decision, where:  
- the location of public investments shall be determined by the decision of a public in-
vestment location,  
- the manner of special development and planning decisions for other investments shall 
be determined by the outline planning decision. 

Preparation of decisions drafts, both establishing a location of public investment and out-
line planning decision were inducted into responsible persons included in the list of the 
professional planners or architects. 

The public investments within the meaning of the Law on Real Estate are: 
- construction of public roads, buildings and facilities of public transport, railways and 
aviation components of the airports  as well as those used to organizing, control, supervi-
sion and air traffic security, including the approaching regions, as well as public commu-
nications and signaling,  
- construction of drainage routes, conduits and devices for transferring liquids, steam, gas 
and electricity, as well as other facilities and equipment necessary for the usage of these 
cables and equipment, 
- construction of public facilities supplying the population with water, collection, transmis-
sion and sewage purification, as well as waste disposal, 
- construction of buildings and facilities for environmental protection, reservoirs and other 
water facilities for water supply, regulation of flow and protection against floods, the regu-
lation and maintenance of water and land drainage facilities owned by the State Treasury 
or local government units, 
- construction of premises for public authorities offices, administrations, courts and prose-
cutors' offices, state universities, public schools and the public: health facilities, kindergar-
tens, social care homes and childcare centers, 
- construction of facilities and equipment necessary for the national defense and border 
protection, and for public safety assurance, including the construction of prisons and 
youth custodies, 
- prospecting, exploration and exploitation of mines owned by the State, 
- the establishment of cemeteries, 
- other public investments specified in separate acts, such as Aviation Law, the Law on 
Museums and the Law on Forests. 
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It should be emphasized that one can not deny public localization establishment, if the 
investment assumptions are in accordance with separate regulations. The outline plan-
ning decision is compulsory if the following conditions are fulfilled: 
- at least one neighbor parcel, which is available from the same public road, is built-up, 
- the area has access to a public road, 
- the area does not require to obtain the approval for change of use from agricultural and 
forest lands into  non-agricultural and non-forest ones, 
- the decision is in accordance with separate regulations. 

In case of local plans absence, in the outline planning and land use decisions, geodesists 
principles of estate division and conditions, in accordance with the provisions of the Con-
struction Law, for possible changes in use of the structure or its part were determined. 
Also in 2003, in implementation of the provisions of the Law of Spatial Planning and De-
velopment, Minister for Infrastructure has determined by regulation the method of deter-
mining requirements for new buildings and land development in case of absence of the 
local plan, including the requirements for the establishment of: 
- the building line, 
- the width of the front elevation, 
- the height of front upper edge elevation, its cornices or attics, 
- the geometry of the roof (angle of depression, height of arrangement). 

Since 2003 a Special Act on particular rules for preparation and realization of investments 
concerning national roads entered into force, later it was extended to all public roads and 
"Railway” Law assuring the possibility of construction of roads and railways in the areas 
voided of local plans, and in the areas where this plan is in use, even in the contrary to its 
findings. In 2009 a law on special rules for preparation and implementation of public in-
vestments such as airports, based on the same rule, entered into force. The new provi-
sions are complement of provision regulations functioning in the area of transport infra-
structure, i.e. both Special Road and Railway Acts. We possess a special act on prepara-
tion for Euro 2012, nevertheless, the rules of the Special Act enter the construction 
preparations for the Euro 2012 scenario. The new provisions are based on Act solutions 
from April 2003 on the principles of public roads investments preparation and realization, 
regulating provisions governing authorization of the investment in public-use airports, the 
location of the project, approval the division of real estate, acquisition - on the strength of 
the law - of rights to a property and authorization of construction works commencement. It 
is worth to stress that from the standpoint of spatial planning and economic development 
the regulations of both the Special and Euro 2012 Acts, relating to public investments, do 
not cause negative spatial effects. Bearing in mind the necessity to use the government 
and EU financial resources, it seems that it was the only way of their effective spent. Let’s 
not forget that the period from 1995 to 2003 was a period of the investment paralysis, 
especially for road investments, due to obstructions in planning procedures. 

However, it seems to be disturbing that following the direction of legislator’s reasoning is 
likely there will be more "special" acts under which implementation of various kinds of 
investments will be possible. One can assume that they will apply to other "important for 
economic investments" i.e., production facilities or services, and the argument for the 
introduction of special rules probably will be creation of new posts, implementation of 
innovative technologies or deadlines imposed on the use of EU funds. 

It can be imagined that once each investor and each investment will have its own special 
act, this will probably finish the problem of special planning, the dilemma whether to 
change the law (the act) in part or reform systematically will disappear, because the spa-
tial planning will be basically useless. 

It is worth to think about such a vision, but also about this whether not to start from creat-
ing a "special" law that will allow quickly and easily draw good (not necessarily too de-
tailed) spatial development plans for communes, which in turn will help to keep their 
planning power, and at the same time it will allow investors normal activity. Communes 
should be interested and be able to draw up plans for the areas where they are consid-
ered to be necessary. In the current process of preparing local plans, the essence of spe-
cial planning is lost by the laborious procedures, which fade the role of plan designers - 
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professional planners, people who are mostly authorized to decide on the space shape. It 
is worth to follow this direction, especially in large cities, assuring strong communal plan-
ning departments, which should be the first link in the system of investment process, 
which is the basis of community actions, its residents and investors. 

A much more dangerous for special effects, than working special acts, is the phenome-
non of lacking control over the realized investments based on the outline planning deci-
sions. The only legal instrument allowing to block the investment, which is beyond its 
scope of its admissibility because of the planning principles or which is not included in the 
study of conditions and directions of spatial management, is to suspend the administra-
tive proceedings for a period of 9 months from the date of the request application to es-
tablish an public investment location or outline planning application. The problem is that 
within 2 months from the date of suspension the communal council must adopt a resolu-
tion allowing to adopt a local plan, which is not the major problem, and then during the 
suspension period – such plan must be also drawn up and adopted. In practice this is 
usually not possible to do in the time given by the legislature, especially in communities 
that do not have their own planning departments, just as suburban communes. This 
works only in situations involving areas for which local plans are in advanced stage. 

3. FARM BUILDINGS – SPATIAL RULE 

In order to build a house in Poland in the framework of the so-called farm building, on the 
basis of Article 61 Paragraph 4 of the Law on spatial planning and development, beyond 
the legally protected and forest areas, as well as on the areas not prohibited with the local 
plan is possible anywhere. In the absence of the so-called good neighborhood, so the 
construction in the middle of nowhere, it is sufficient to show that the applicant has an 
area of agricultural land exceeding the average in the commune. The law does not spec-
ify whether the investor has to provide a agreement under civil law, the proof of owner-
ship or an affirmation of the right to dispose of the property. Another oddity is the fact that 
beyond significant doubts on the constitutional nature, the quoted provision also leaves 
uncertainty concerning the method of calculating the holding area "associated with the 
planned buildings." Because it does not explain whether the acreage of land should be 
located in the commune where the investment is to be conducted, or it may be located in 
neighboring communes, in the same province or outside its borders. Perhaps in the times 
of European integration it can be interpreted that it may also be located outside the bor-
ders of Poland. 

Bearing in mind the effects triggered by the investment based on the provisions relating 
to the farm building, it is worth to take an attempt to define it. 

From the regulations passed by the Minister of Infrastructure in 2002  on the technical 
conditions to be met by buildings and their location it is apparent that the farm buildings 
should be understood, in particular as residential buildings, outbuildings or livestock build-
ings located on family farms or in animal and forestry holdings. 

This term appears also in the implementing rules of spatial planning, namely in the Minis-
ter of Infrastructure Regulation 2003 on the required scope of the plan of special devel-
opment. From the regulation it is clear that the project draft of local plan should contain 
an explanation of all the signs, and the basic color graphic signs and letters on the area 
destination, which ought to be used on the project of the special development plan, are 
determined by the Appendix of the Regulation. In appendix, in a group of areas used for 
agriculture, areas of farm buildings in farm holding, as well as in animal and forestry hold-
ings, were identified with yellow and light brown RM symbol on diagonally hatched area. 

Also, the Minister of Infrastructure in 2003 in one of his regulations on indications and 
nomenclature used in the decision establishing the location of a public investment and in 
the special plans of development determined that the findings concerning the type of 
building are written down using a particular nomenclature, including farm buildings on 
farms on animal and forestry holdings, similarly as in the case of naming used in local 
plans. 
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Thus, it must be concluded that apart from the definition set out in the implementing regu-
lation for the Construction Law, there is no clear definition of farm building. Therefore, it is 
worth to explain the idea of this concept and the fundamental question of formal law, 
which distinguishes this type of buildings from other types especially form residential 
housing. Therefore, one ought to refer to the definition of agricultural land defined in the 
Act from 1995 on the protection of agricultural and forests lands, from which one can 
discover that agricultural lands are those for example lands in the farm which lay under 
the farm and residential buildings, and other buildings and facilities for exclusively agricul-
tural production and  agro and food processing plants. 

On the other hand, within the meaning of the Civil Code, the farm is considered as agri-
cultural lands with forest lands, buildings or their parts, equipment and inventory, if they 
are or could be organized as farm entirety and in accord of with the rights associated with 
running a farm. 

Therefore, the most important issue is that the farm and associated with it farm buildings 
are situated on agricultural land, those that are identified in the registration of land as 
arable lands are not intended in the local plans to become of non-agricultural purposes. 
These lands are also not excluded from the so-called. agricultural production and cannot 
be charged in aid of communes with property tax other than a tax on agricultural land. 

It is worth noting that since 2009 regulations on the protection of agricultural lands shall 
not apply to areas located within the administrative borders of cities, which does not 
mean that since this time the  problem of farm buildings does not exist in the cities. 

4. FARM BUILDINGS AND HOUSING IN JUDICIAL DECISIONS  

In addition to the described phenomenon of giving outline planning decisions in areas 
devoid of local plans and lacking so-called good or of any neighborhood, in the case of 
applying for buildings within the village located in the suburban area, in order to get the 
outline planning decision, the planned investments must be related with a farm building. 
In the case of a single-family residential building construction one should in the request 
for a decision confirm that this building will be built within a farm building norms. The ab-
sence of an appropriate record may cause the refusal to establish, as worked out by the 
administrative courts adjudicate line. For example, it is worth quoting one of the judg-
ments (SA / GD 690/08) in 2009, where the Court in connection with verification made, 
found that the refusal to establish conditions for development for single-family residential 
building in the country is well founded. 

The basis for the refusal was the discovery that the investment described in the applica-
tion, i.e. single-family home construction is not a continuation of the building function oc-
curring in the adjacent area. While it was undisputed that the adjacent lots were built up 
with farm buildings. In the Court opinion the authority issuing the decision of rightly de-
cided that, firstly - farm buildings are another special kind of buildings distinctive them 
from single-family and multi-family buildings, secondly, that the existence of farm building 
in the given area prevents the introduction of single-family housing. Only such arrange-
ments could determine the lack of fulfillment of the conditions concerning the continuation 
of the function from the Article 61, Paragraph item 1 of the Law on spatial planning and 
development. Included in this provision the principle of so-called good neighborliness, 
determines the change of land use to adapt to the specific characteristics of buildings and 
adjacent land development, it does not require simple duplication of the aim and charac-
teristics of the existing buildings in the neighborhood area while projecting new invest-
ment. The court accepted the opinion that the condition for the "continuation of functions" 
must be interpreted broadly that means in such a way, that it is only not fulfilled when the 
proposed development is contrary to the existing function of the terrain and cannot be 
combined with it in practice (cf. Act on spatial planning and development, edited by Zyg-
munt Comment Niewiadomski, Publisher CHBeck, Warsaw 2004, pp. 501-503). It also 
reserved, to that the condition of contradiction lacking must be assessed objectively re-
gardless of investor’s preferences and ratings. The fact that the investor agrees that his 
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single-family house would perform the only residential role in the areas dominated en-
tirely by the farm buildings and thereby consents to the inconvenience of running farms 
(including those with a high degree of nuisance that is livestock holdings on fairly large 
scale) is irrelevant in assessing the evidence, "the continuation of functions". For the 
same reasons it does not matter what kind of farms actually dominates in the "neighbor-
hood" (agricultural, horticultural, or forest), because even their existence on the site al-
lows both the further developments and the existence of new ones with a large degree of 
inconvenience. A newly introduced function on a given area of the site must be such that 
it can be assumed that it will be able to objectively and seamlessly coexist with the al-
ready existing function (this applies to non-inconvenient service functions which can ac-
company the residential function), and also in the future this newly introduced function will 
not limit the present one (e.g. the implementation of only residential function in the area 
dominated by farms, even those with little disturbance degree such us of "agritourism" 
could objectively limit the development and continuation of the current function of land 
use in the future). Taking into consideration the above aspects it was considered that the 
existence of farm building in a given area evidently prevents the introduction of single-
family housing. Farm buildings are - within the meaning of § 3, section 3 of the Minister of 
Infrastructure Regulation from 12 April 2002 on the technical conditions to be met by 
buildings and their location (Journal of Laws No. 75, item. 690 with amendments.) - in 
particular residential buildings, outbuildings or livestock on family farms, horticultural and 
forestry holdings. Outbuilding in a farm building is a building also designed for the storage 
of agricultural equipment and agricultural products (§ 3 paragraph 8 of the Regulation). 
Therefore it was correctly concluded that although both one family housing construction 
and farm serve the same purpose (residing), it is due to the different ways land develop-
ment it cannot be assumed that housing construction would be a continuation of a farm 
building functions. Farm buildings are used primarily for doing farm activities and consti-
tutes a place to live and work for a farmer, and the land under the residential buildings on 
the farm shall be considered as land used for agriculture. That I why the authorities prop-
erly have adopted the failure to meet the requirement of Article 61 Paragraph 1 item 1 of 
the Law on spatial planning and development for the continuation of the function. In the 
absence of this condition in fact there is no necessity to examine the other conditions 
relating to parameters, characteristics and indicators of building development, size and 
architectural form of objects, building line and the intensity of land usage. The authorities’ 
findings in this regard are not necessary, since there is lack of function continuation ex-
cludes the possibility of determining the conditions of buildings. 

In practice it is often that the authorities issuing the decision on building conditions do not 
notice the lack of function continuation and determine the conditions of development for 
single-family in the countryside, raising only the issue of adapting the form of proposed 
buildings to existing ones, which in light of the quoted sentence is a violation of the Court 
decision. However, a simple procedure, based on the addition by the investor a request 
on the conditions for building a postscript - as part of a farm building - makes this point-
less question, causing no grounds to refuse to determine the outline decision. 

5. LACKS OF LAW REGULATIONS 

The effect of current regulations is growing spatial economy crisis, manifested by uncon-
trolled urbanization, generating measurable economic losses, which cause unreasonable 
increase in the cost of construction and maintenance of technical infrastructure, the crisis 
for which the city and metropolitan communes are no longer able to cope. Urban sprawl 
and chaotically scattered building deteriorate suburban living conditions, destroying social 
ties and local identity. Instable planning situation undermines the competitiveness of the 
city planning and deters strategic investors. 

It can not be disputed that the current rules relating in particular to the lack of grounds for 
refusal of the outline decision do not ensure the protection of the values mentioned in the 
Law on spatial planning and development, such as spatial order, landscape and architec-
tural value or economic value of space. The experience of other countries shows that 
popular in the world rural structure, providing economic and social success is built up in a 



JERZY TOKAJUK, Skutki braku planów miejscowych w gminach strefy podmiejskiej 485 

 

concentrated, and maximally compact manner. (...) Unfortunately, for unknown reasons, 
the Polish legislator decided that merging rural buildings is not needed and unnecessary 
is the establishment of a local cultural tradition. (...) Article 64 paragraph 1, according to 
which, if investors have a farm larger than the average farm area within the commune, he 
may be exempted from the obligation to follow the form and function of the adjacent build-
ing, it even encourages building and ignoring the cultural context. However, the ease of 
obtaining the outline planning decision brings only ostensible profits. The implementation 
and construction of buildings located in a considerable distance from the existing settle-
ment network, most often it is not economically viable. 

It is worth considering whether the maintenance of anachronistic and pathological laws in 
today's concept of farm building rules is justified. The essence of these regulations comes 
from different economic and social era and was associated with agricultural settlements 
and supporting agricultural activities. Today, the common consent with the way of the 
investment under the name of a farm building is harmful and requires immediate legisla-
tive intervention, at least in terms of its restriction to the actual farming activities. 

6. PLANNING  PERMISSIONS AND LOCAL PLANS 

Analyzing issued decisions on outline planning and land development in the communes 
of suburban area it can be stated that the number of given decisions is not falling, and 
last year it is even greater than 4-5 years ago, despite increasing scope of areas organ-
ized by the local spatial development plans. This implies, of course, with an increasing 
tendency in investment movement, and unfortunately a small rate of preparation of local 
plans. It might be disturbing that within 8 years from the expiry of the previous local plans, 
enacted before 1995, still only a marginal area is covered by suburban communal plans - 
from 0.3% to 4%. Admittedly, the number of adopted plans increase, but this results pri-
marily from the fact that the preparation of plans for areas with limited space or even indi-
vidual parcels of land. The exception is one of the commune having a local plan of spatial 
development, with some changes, in force for the entire area. 

Of course, the mere fact of drawing up and adoption of local plan does not guarantee 
preservation of quality of space, as illustrated by the examples in the third photo. In case 
of ineffective, ambiguous or even wrong local plan we lose only legal instrument neces-
sary for proper development of space. 

7. WHAT NEXT 

We must realize that the processes of transformation of suburban rural areas and their 
urbanization, are inevitable. This is owning to still unmet housing hunger, the desire to 
improve the current standard of residence and demographic needs. This phenomenon is 
quite normal in a situation of economic development and enrichment of society. However, 
in the absence of an efficient mechanism for ordering and organizing the new buildings, 
and even the possibility of establishing a communications backbone, this situation will 
cause increasing mess and irreversible loss of space assets. The only instruments in 
today's legal status, as well as in other countries, counteracting the phenomenon of un-
controlled building are local plans of spatial development.  

Plans should prevent from chaotic housing. Carefully prepared plans are necessary es-
pecially for metropolitan zones, big cities and its districts, new development zones, tour-
ism and recreation areas, road infrastructures and zones of small housing. One must just 
answer the question of why communes are not interested in their preparation. Firstly, 
because they do not have their own clear development policy realized in a particular time. 
Secondly, outline planning decisions leave the municipal authorities freedom and discre-
tion. And thirdly, the preparation of plans is costly and time consuming, and their financial 
consequences are even severe. 

Taking into consideration all information mentioned above, efforts should be made, by 
legislative action, to eliminate a planning permissions, to motivate communes to draw up 
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local plans mainly for areas of development and plans prohibiting building in areas not 
predisposed to this. Plans should be minimized in the content, subject to standardization, 
determining land destiny, based on a simplified procedure. Furthermore, - most impor-
tantly, it is necessary to introduce in the planning determination of the execution time of 
local plans. 

Mentioned problem concerns about the phenomen of increasing visual and functional 
chaos, which is critical manifestation of polish spatial state, not only the local planning. 
Based on The Polish Architecture Policy it is possible to notice, that the reasons of that 
state are: 
- chaotic expansion of suburbia areas, 
- housing dispersal on agricultural and recreational areas, 
- destruction of cultural and natural landscape,  
- ugliness of suburbia and farm buildings,  
- chaotic commercial buildings around road infrastructure. 

The anarchy in polish spatial needs counteraction. It is necessary an uniform conception 
of formation of Polish landscape (as the part of European landscape). This should be the 
starting point for reorganization of spatial management system. 

The Rule - zero tolerance - for chaotic, uneconomic and non-ecologic expansion should 
be the guiding thought for amendments of methodology and instruments of spatial plan-
ning.  
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STRESZCZENIE 

W artykule podjęto próbę przedstawienia możliwości transformacji urbanistycznej obszaru 
centrum małego, silnie doświadczonego zniszczeniami wojennymi, zachodniopomorskie-
go miasta Nowogard. Miasta, które w skutek działań wojennych w czasie II wojny świato-
wej utraciło uwarunkowaną ponad 700-letnią historią strukturę urbanistyczną, i którego 
przedwojenna świetność tętniącego życiem obszaru centrum skupionego wokół Placu 
Wolności została zatarta powojennymi bezwzględnymi decyzjami planistycznymi. Przy-
kładem i pretekstem rozważań nad transformacją obszaru i wykorzystaniem potencjału 
urbanistycznego starego Nowogardu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna 
opracowana w roku 2010 przez autora artykułu, w trzyosobowym zespole projektowym. 
Rozważania dotyczą zagadnień głównie użytkowania przestrzeni publicznych oraz de-
formacji historycznego układu urbanistycznego. 

Słowa kluczowe: rewitalizacja centrum miast, przestrzenie publiczne, transformacja urba-
nistyczna. 

ABSTRACT 

The article presents some possibilities for urban transformation of city centre of small, 
strongly experienced by war damages, West-Pomeranian town of Nowogard. The city, 
which lost by the II World War, over 700 years old urban structure. The city, that pre-war 
magnificence of the area around main square was effaced by relentless post-war 
planning decisions. The pretext of considerations on urban transformation using old 
potential of Nowogard is urban concept completed in year 2010 by the author, in 3-
persons project team. The considerations mainly refer to problems of public spaces and 
deformation of old historical urban structure.  

Key words: inner-city revitalization, public spaces, urban transformation. 
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UTRACONE MIEJSCA 

Unikalny charakter przestrzeni miast, nawarstwianie doświadczeń kulturowych, śladów 
minionych i obecnych użytkowników to tylko kilka atrybutów pozwalających nazywać 
przestrzenie miejscami. Jak twierdzi Kelvin Lynch, „nic nie jest doświadczalne jedynie 
w swojej istocie, lecz w odniesieniu do swego otoczenia…, a każdy mieszkaniec miasta 
ma osobiste, długotrwałe wspomnienia z pewnymi częściami miasta…”1. Takimi prze-
strzeniami nacechowanymi długotrwałymi doświadczeniami mieszkańców są niewątpliwie 
centra miast. W małych, lokalnych miastach często są to przestrzenie głównego placu 
zlokalizowanego w zasadzie w geometrycznym środku historycznie uwarunkowanego 
układu urbanistycznego. Miasta są „żywym” organizmem dopasowującym się do zmien-
nych uwarunkowań.  

Proces zapominania miejsc może następować z różnych powodów, może następować 
miarowo z upływem czasu lub gwałtownie wskutek pojedynczych wydarzeń. Proces ten 
jest również bezsprzecznie związany z układem przestrzennym i jego czytelnością, bo to 
właśnie czytelność urbanistyczna jest łatwością z jaką człowiek doświadcza i rozumie 
kształt miejsca.2 Odwrócenie tego procesu i przywrócenie lub ponowne nadanie charak-
teru miejsca pewnej przestrzeni miasta jest niezwykle trudnym wyzwaniem. Poszukiwania 
nowej tożsamości mogą trwać wiele lat, a niekiedy na skutek następujących procesów 
historycznych i przestrzennych, jest procesem prawie niemożliwym. 

 

 
Ryc. 1. Utracone miejsce – przedwojenny klimat przestrzeni centralnego placu w Nowogardzie.  
Źródło:  www.nowogard.max-net.pl 
Fig. 1. Lost place – Pre-war character of space around central square of Nowogard. 

Nowogard, małe miasto, wyjątkowo doświadczone działaniami wojennymi w okresie II 
wojny światowej utracił swoje „miejsce” w sposób gwałtowny, tracąc w zasadzie całe 
swoje wnętrze miejskie3. Historyczny układ warownego miasta położonego na cyplu mię-
dzy jeziorem Nowogardzkim a dzisiejszymi Szuwarami Nowogardzkimi w zasadzie prze-
stał istnieć. Wraz z nim bezpowrotnie utracone zostały klimat i czytelna przestrzeń urba-
nistyczna historycznego miasteczka. Dodatkowo, w okresie powojennym przestrzeń 
głównego placu Nowogardu4, doświadczyła wieloletniego procesu bezpardonowych de-
cyzji planistycznych i urbanistycznych stopniowo zmieniających historycznie oparte na 
prostokątnej siatce ulic z centralnym placem centrum, w bezładną przestrzeń niskiej jako-
ści blokowisk.   

                                                 
1 w: Kevin Lynch, “Image of the city”, The MIT Press, 1960, s.1-2, tłum. autora 
2 Tamże, s. 2-5 
3 Głównych zniszczeń dokonano na skutek ofensywy Gwardyjskiej Armii Pancernej 1. Frontu Białoruskiego gen. 
Żukowa. 
4 Nazwa powojenna Plac Wolności 
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Ryc. 2. Historyczny plan Nowogardu i zdjęcie lotnicze przedstawiające historyczny układ miasta z centralnym 
placem i siatką prostopadłych ulic. Źródło: www.nowogard.max-net.pl 
Fig. 2. Historic plan of Nowogard and aerial photo of historical urban scheme with main square and rectangular 
grid of streets. Source: www.nowogard.max-net.pl 

 

Ryc. 3. Przedwojenna pocztówka z Nowogardu – główny plac miejski. Źródło: www.nowogard.max-net.pl 
Fig. 3. Pre-war postcard of Nowogard – main town square. Source: www.nowogard.max-net.pl  

Powojenne losy układu urbanistycznego Nowogardu to brutalna ingerencja liniowej zabu-
dowy wielkopłytowej w obszar historycznego centrum. Na skutek działań urbanistycznych 
planistów i władz centralnych przestrzeń małego miasta została zdegradowana w stopniu 
na tyle silnym, że nawet przestrzeń głównego placu historycznego utraciła swoją geome-
trię przez przeprowadzoną arterię komunikacyjną tworzącą nową, nieuzasadnioną oś – 
granicę tnącą układ miejski na dwie części. Jedynymi pozostałościami dawnego układu 
są nieliczne budynki historyczne5 i kościół6 w swojej pierwotnej lokalizacji. Absurd działań 
z tamtego okresu dochodził to stopnia, kiedy nawet oryginalna brukowana posadzka pla-

                                                 
5 Budynek dawnego Sądu 
6 Kościół Wniebowzięcia NMP 
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cu miejskiego została decyzjami władz państwowych przeistoczona w „bezduszne płyto-
wisko” dla organizowania pochodów państwowych. Utrata skali urbanistycznej i klimatu 
była tak dotkliwa dla Nowogardu, że nawet wprowadzenie budynków o funkcji publicznej7 
nie pomogło odzyskać miastu swego charakteru – swych utraconych miejsc. 

 
Ryc. 4. Zdeformowany układ urbanistyczny obecnego Nowogardu z punktową i liniową wielkopłytową zabudową 
mieszkaniową. Prostokątem zaznaczono obszar dawnego placu miejskiego – obecnie Placu Wolności.  
Źródło: Podkład sytuacyjno-wysokościowy z zasobów UM w Nowogardzie.  
Fig. 4. Deformed urban layout of Nowogard nowadays with point and linear large-panel housing blocks. The 
rectangle marks an old town square called presently Plac Wolności. Source: Map from Municipality of 
Nowogard. 

RYS HISTORYCZNY I STAN OBECNY 

Gmina Nowogard położona jest w północno-zachodniej części województwa zachodnio-
pomorskiego. Miasto Nowogard znajduje się 60 km na północny-wschód od Szczecina  
i 55 km na południe od wybrzeża Bałtyku, przy drodze krajowej nr 6 Szczecin-Gdańsk.  

Początek miastu Nowogard dał gród leżący na półwyspie jeziora, umocniony wałem 
drewniano-ziemnym. W 1268 r. po raz pierwszy wymieniono Nowogard w dokumencie 
(„Nogart Castrum et villa sive oppidum episcopi Caminensis”) jako własność biskupa 
kamieńskiego. Nowogard otrzymał przywilej przenoszący je na prawo lubeckie, choć jego 
mieszkańcy cieszyli się mniejszymi uprawnieniami niż mieszczaństwo w innych miastach 
pomorskich. W pierwszej połowie XIV wieku rozpoczęło w Nowogardzie budowę murów 
obronnych wokół miasta, które po otoczeniu go murami przybrało kształt spłaszczonego 
koła. W środku znajdował się duży prostokątny rynek, w centrum którego wznosił się 
ceglany, gotycki ratusz. Obok, po stronie zachodniej, usytuowano (budowany w latach 
                                                 
7 Wokół przestrzeni Placu Wolności zrealizowano m.in. modernistyczny Hotel „Cisy”, Nowogardzki Dom Kultury, 
budynek administracyjno-usługowy – wszystkie w skali i charakterze kompletnie dysharmonijnym z dawnym 
charakterem i skalą miasteczka. 
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1330-34) istniejący do dziś, kościół Mariacki.8 Przyspieszony rozwój miasta przyniosła II 
połowa XIX w. W maju 1883r. ze stacji w Nowogardzie odjechał pierwszy pociąg pasa-
żerski. W następnych latach wybudowano wiele obiektów użyteczności publicznej, po-
wstały nowe zakłady przemysłowe. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Nowogard 
liczył 8.148 mieszkańców.  

Zniszczone w trakcie działań wojennych miasto, w okresie powojennym zostało odbudo-
wane i rozbudowane. Zabudowano m.in. zniszczone całkowicie zabytkowe centrum mia-
sta, wybudowano nowe osiedla mieszkaniowe. Powstały też obiekty użyteczności pu-
blicznej: hotel, dom kultury, biblioteka, szkoły.9  

W aspekcie urbanistycznym obecny układ miasta Nowogard zatracił historyczną zasadę 
miasta o prostokątnej siatce ulic z centralnym placem - rynkiem miejskim. Proces odbu-
dowy, wprowadzenie liniowej i punktowej zabudowy wielkopłytowej do centrum miasta 
zdeformowały historyczną strukturę miasta. Główny plac miejski został przecięty arterią 
komunikacyjna, która poprzez swoja rangę i natężenie ruchu podzieliła miasto na dwie 
połowy oraz zmieniła jego strukturę na liniowa, zamiast historycznie uwarunkowanej 
struktury zbudowanej wokół centralnego placu / rynku miejskiego. 

 
Ryc. 5. Nowogard – widok pierzei głównego placu z budynkiem Urzędu Miasta – dawniej (po lewej), i obecnie 
(po prawej). Źródło: www.nowogard.max-net.pl oraz fot. Autora 
Fig. 5. Nowogard – view towards main frontage of town square with building of Municipality of Nowogard – 
formerly (on the left), and presently (on the right) 

Obiekty zrealizowane wokół centralnego Placu Wolności posiadają zupełnie odmienną 
skalę w stosunku do historycznej zabudowy. Historyczne podziały własnościowe oraz 
trakty kamienic otaczających rynek zamienione zostały na modernistyczne przeskalowa-
ne mieszkaniowe obiekty wielkopłytowe, dominujący w stosunku do historycznej bryły 
obiektu ratusza modernistyczny hotel oraz obiekty domu kultury i biurowca. Standard tych 
obiektów wymaga na dzień dzisiejszy pilnej interwencji architektonicznej w ramach rewi-
talizacji obszaru centrum miasta. Zachowane zostały w mniejszym lub większym stopniu 
kierunki ulic równoległe do głównej ul. 700-lecia, natomiast kierunki prostopadłe i biegun 
miasta oparły na osi Jezioro Nowogardzkie - Szuwary Nowogardzkie (wsch. - zach.), 
zostały całkowicie zatarte.10 

Obecnie struktura miasta nie wykorzystuje w pełni jego walorów widokowych, krajobra-
zowych związanych z jeziorem, szuwarami. Zauważalny jest niezrównoważony sposób 
użytkowania przestrzeni miasta - skupionego na wyrwanych ze struktury małych obsza-
rach (plaża miejska, Plac Wolności, przestrzenie handlowe wokół sklepów iłp.). Część 
obszaru centrum miasta - w szczególności jego wschodnia część - wydaje się 
,,zapomniana" i nieatrakcyjna dla mieszkańców. Oprócz zachowanego ciągu pieszego 
wzdłuż historycznego muru miejskiego w zachodniej części miasta, zauważalny jest brak 
ujednoliconego, całościowego systemu ciągów pieszych eksponujących i aktywizujących 

                                                 
8 Materiały internetowe Gminy Nowogard: http://www.nowogard.pl 
9 www.wikipedia.org 
10 Opis koncepcji zagospodarowania Centrum Nowogardu i obszaru Placu Wolności – oprac. zespołu autor-
skiego: arch. krajobrazu E. Zwolińska, arch. M. Jackowiak oraz autor  
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równomiernie wszystkie strefy centrum miasta. Również przestrzeń głównego placu miej-
skiego - Placu Wolności - nie jest czytelnie ukształtowana w obecnej strukturze urbani-
stycznej Nowogardu. Dotychczas wykonane zostały koncepcje terenów nad jeziorem 
Nowogardzkim oraz w rejonie ulic Kowalskiej z przeznaczeniem łych obszarów głównie 
na cele rekreacyjne. Strefy rekreacji przydomowej w wielkopłytowej zabudowie m.in. os. 
Lubuszan oraz po wschodniej stronie miasta pozostają niezagospodarowane, a ich zły 
stan techniczny dodatkowo potęguje wrażenie dyskomfortu społecznego i nieładu prze-
strzennego. 

 
Ryc. 6. Przedwojenne zdjęcie lotnicze przedstawiające centrum Nowogardu (hist. Naugard) z tętniącym życiem 
placem miejskim i kościołem Wniebowzięcia NMP w tle. Źródło: www.nowogard.max-net.pl 
Fig. 7. Pre-war aerial photo presenting centre of Nowogard (formerly Naugard), vibrant of life, with main church 
in background. Source: www.nowogard.max-net.pl  

„Istotnym wyzwaniem staje się transformacja układu komunikacyjnego oraz problem par-
kowania w strefie centrum miasta. Obecnie w fazie budowy jest obwodnica zachodnia 
Nowogardu dająca nadzieje na wyłączenie ciężkiego transportu z centrum miasta i prze-
kształcenie jego struktury komunikacyjnej na bardziej atrakcyjną i sprawnie obsługująca 
wewnętrzny ruch samochodowy w mieście.”11 

Dzisiejsze miasto Nowogard, pomimo wielu wymienionych problemów przestrzennych, 
posiada wyjątkowy potencjał związany z naturalną lokalizacją miasta (sąsiedztwo jezio-
ra), strefa rekreacji i przyrody oraz niestety nielicznych już zachowanych obiektów histo-
rycznych. Odpowiednia strategia przekształceń wykorzystująca naturalny potencjał mia-
sta i zwracająca miasto jego mieszkańcom może podnieść rangę miasta Nowogard jako 
lokalnego ośrodka kultury, rekreacji z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań proeko-
logicznych. 

                                                 
11 Na etapie powstawania koncepcji zagospodarowania, obwodnica była w fazie budowy. Obecnie została 
przekazana do użytkowania i przewidywane w rozwiązaniach koncepcyjnych zmiany funkcjonowania komunika-
cji i przestrzeni miejskiej mają szansę zostać wprowadzone w życie w ułatwiony sposób, w: Opis koncepcji 
zagospodarowania Centrum Nowogardu i obszaru Placu Wolności – oprac. zespołu autorskiego: arch. krajobra-
zu E. Zwolińska, arch. M. Jackowiak oraz autor 
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PRZESŁANKI I IDEA PROJEKTU 

Obecny stopień degradacji przestrzeni miasta uniemożliwia w zasadzie myślenie o po-
wrocie do skali zabudowy, która tworzyła historyczny Nowogard. Uwarunkowania proce-
sów inwestycyjnych, głęboko zakorzenione błędy w zmianach struktury własnościowej 
oraz ogrom nakładów finansowych koniecznych do ratowania przestrzeni miejskiej tworzą 
dość beznadziejny obraz szans transformacji miasta. Paradoksalnie wydaje się, że jedy-
nie jakiś kolejny dramat „całkowitej dewastacji” kompletnie „zniszczonego” planistycznie 
miasteczka byłby szansą na przywrócenie skali i charakteru miasta. Wobec braku czynni-
ków miastotwórczych, siły wytwórczej i utraconego potencjału rolnictwa12, obraz szans 
wydaje się beznadziejny. 

Wobec powyżej przedstawionego stanu miasta, główną przesłanką powstania koncepcji 
transformacji była wola władz miasta stworzenie wieloletniej strategii przekształceń istnie-
jącej struktury miasta i wykorzystania istniejącego, choć słabego, potencjału w celu po-
nownego powolnego zapraszania mieszkańców do użytkowania centrum Nowogardu – 
w szczególności w rejonie placu Wolności. 

Pojęcie rewitalizacji postrzeganej jako szansa dla małych miast w połączeniu ze zjawi-
skiem tzw. „ekonomizacji kultury”13 daje szansę myślenia pozytywnego o przestrzeni 
Nowogardu. Związana z tym pojęciem, rosnąca we współczesnych czasach produkcja 
dóbr kultury, może dać nowy impuls małemu miastu, który dzięki swojej atrakcyjnej lokali-
zacji i aspiracjom związanym z organizacją imprez kulturalnych – m.in. Nowogardzkie 
Lato Filmowe od kilku lat jest imprezą o rosnącym potencjalne i znaczeniu w regionie. 
Podjęte działania władz Nowogardu w kierunku promowania nowych inicjatyw w zakresie 
kultury i rekreacji dały możliwość opracowania propozycji przestrzennej niosącej tę ideę 
oraz spinającej przestrzeń miasta nowym biegunem urbanistyczno – krajobrazowym.  

Ideą koncepcji przekształceń centrum Nowogardu z zagospodarowaniem Placu Wolności 
było przywrócenie w możliwym stopniu uwarunkowanej historycznie struktury urbani-
stycznej miasta oraz wprowadzenie charakterystycznego tzw. ,,zielonego bieguna" po-
rządkującego przestrzeń miasta. Przyjęte przesłanki to: wzmocnienie rekreacyjnego i 
kulturalnego potencjału miasta, wykorzystanie naturalnych uwarunkowań lokalizacji mia-
sta, uczytelnienie stref funkcjonalnych miasta, przywrócenie centrum miasta jego miesz-
kańcom jako przestrzeni spotkań, kultury, ważnych wydarzeń miejskich ze szczególnym 
uwzględnieniem walorów przyrodniczych i ekologicznych miasta. Warto tutaj wspomnieć, 
że uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe Nowogardu są chyba największym atu-
tem miasta, pomimo problemów natury przestrzennej i gospodarczej. Realizacja obwod-
nicy miasta i odciążenie centrum z ruchu tranzytowego na trasie Szczecin – Koszalin – 
Gdańsk wzmacnia te właśnie walory. Miasto usilnie poszukuje wzmocnienia potencjału 
i atrakcyjnej oferty zaproszenia nowych użytkowników, aby zechcieli tam pozostać – nie 
tylko spojrzeć na smutną, szarą przestrzeń przez okno szybko pokonującego centrum 
miasta samochodu.  

                                                 
12 Obszary wokół Nowogardu były znane z wysokiej klasy produkcji rolniczej w latach powojennych, przed 
rewolucją i zmianą orientacji ekonomicznej na świecie w ostatnich latach. 
13 K. Krzysztofek, Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, w: Przemiany miasta. Wokół 
socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa 2005, s. 35-47  
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Ryc. 7. Widok z lotu ptaka koncepcji wzmocnienia kompozycyjnego bieguna na osi Wschód – Zachód, zawiera-
jącego obszar Placu Wolności. Źródło: oprac. autora 
Fig. 7. Aerial perspective of urban concept for East – West pole in Nowogard, including the main town square. 
Source: author’s work 

Dodatkowo, myślą przewodnią było poszerzenie oferty kulturalnej miasta (głównie zwią-
zanej z dziedzinami filmu, teatru itd.) o stworzenie tzw. ,,miejsca sztuki” na przedłużeniu 
Placu Wolności w kierunku jeziora Nowogardzkiego. Szczególną uwagę zwrócono na 
kulturalne rekreacyjne walory miasta w kontekście atrakcyjności oferty Nowogardu i kon-
kurencyjności wobec innych gmin tej części województwa. Podstawą idei i przyjętych 
założeń było stworzenie poprzez prezentowaną koncepcję urbanistyczno - strukturalnych 
ram docelowych przekształceń przestrzeni miejskiej w kontekście idei zrównoważonego 
rozwoju.  

  
Ryc. 8. Proponowany klimat przestrzeni kultury i sztuki w bezpośrednim sąsiedztwie reprezentacyjnego Placu 
Wolności. Źródło: oprac. autora 
Fig. 8. The Art.&Culture Space at Wolności Square in Nowogard. Source: author’s work. 
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Ryc. 9. Zachodnie zakończenie „zielonego” bieguna miasta – obszary rekreacyjno – kulturalne nad jez. Nowo-
gardzkim z charakterystycznym nowym „landmarkiem” – amfiteatrem na wodzie. Źródło: oprac. Autora 
Fig. 9. Western end of „Green” Pole of the town – cultural and recreational area at Nowogardzkie Lake, with 
characteristic new landmark of Amphitheater on Water. Source: author’s work.  

 
Ryc. 10. Wschodnie zakończenie „zielonego” bieguna miasta – ekologiczny system pomostów z tarasami wido-
kowymi w sąsiedztwie Szuwarów Nowogardzkich, z widokiem na dawny Zamek. Źródło: oprac. Autora 
Fig. 10. Eastern end of „Green” Pole of Nowogard – ecological system of observation terraces at Nowogardzkie 
Rushes with view towards old castle. Source: author's work. 
 

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE 

W koncepcji przyjęto następujące założenia w kontekście układu urbanistycznego miasta. 
Po pierwsze założono uczytelnienie układu urbanistycznego w oparciu o uwarunkowania 
historyczne i pierwotną strukturę zabudowy miasta. Uzupełniono zaburzony historyczny 
układ przestrzenny miasta poprzez wprowadzenie czytelnych ciągów pieszych  
i pieszojezdnych w układzie prostopadłym do zachowanych (do pewnego stopnia) na osi 
północ-południe kierunków i przebiegów ulic. Wzmocniono również zatarte proporcje 
historycznych kwartałów zabudowy w obrębie murów miejskich.  
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Ryc. 11. Wizualizacja z lotu ptaka z wyróżnieniem proponowanych przekształceń urbanistycznych porządkują-
cych układ przestrzenny centrum. Źródło: oprac. autora 
Fig. 11. Aerial visualization presenting proposal for urban transformation of town's centre. Source: author's 
work. 

Po drugie zaprojektowano czytelny system ciągu pieszego o funkcjach rekreacyjnej, edu-
kacyjnej, kulturalnej i przyrodniczej wokół przestrzeni centrum miasta. Charakterystyczny 
ciąg przeprowadzono po linii historycznych murów miejskich. Szczególnym celem wpro-
wadzenia ciągu było zaktywizowanie przywrócenie funkcji miejskich terenom położonym 
po wschodniej stronie miasta na styku z Szuwarami Nowogardzkimi. Na przestrzeni 
wspomnianego ,,zielonego" ciągu zaprojektowano szereg nowych funkcji dla równomier-
nego zaktywizowania obszaru wokół centrum. Wprowadzono m.in. ekologiczny system 
pomostów z tarasami widokowymi, stanowiska edukacyjne związane z pomostami sięga-
jącymi w głąb Szuwarów Nowogardzkich, rekreacyjne altany wypoczynkowe, kawiarnie  
z ogródkami letnimi, drobne usługi, obiekty kulturalne i inne. 

 
Ryc. 12. Linia przebiegu dawnych murów miejskich po stronie wschodniej podkreślona systemem pomostów 
rekreacyjnych z punktami widokowymi na Szuwary Nowogardzkie i tzw. „Smoczak”. Źródło: oprac. autora. 
Fig. 12. Historical line of fortifications reintroduced in form of walkpath and terraces with observation platforms. 
Source: author's work.  
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Wprowadzone prostopadłe kierunki piesze przecinające przestrzeń zabudowy mieszka-
niowej związano 2 rekreacją wnętrz mieszkalnych uczytelniając ich strefowanie  
i dodając nowe funkcje do przestrzeni pół-prywatnych. Uporządkowany system ciągów 
pieszych uzasadnia również uzupełnienie zabudowy miejskiej w różnych jej fragmentach 
o nowe budynki z funkcjami uatrakcyjniającymi ,,zielony" trakt wokół miasta. 

 
Ryc. 13. Przestrzeń centrum w rejonie Placu Wolności – widok z lotu ptaka. Wizualizacja. Źródło: oprac. autora 
Fig. 13. Centre part of Nowogard - aerial visualization. Source: author's work. 

Kolejnym elementem porządkującym strukturę urbanistyczną miasta było uczytelnienie 
historycznie uwarunkowanej zabudowy kwartałowej miasta, ze szczególnym uwzględnie-
niem przestrzeni głównego Placu Wolności i jego bezpośredniego otoczenia.  
W miejscach, gdzie było to możliwe wprowadzono budynki uzupełniające i uczytelniające 
kwartałową zasadę zabudowy opartą na prostokątnej siatce ulic wokół centralnego placu. 
Szczególnie ważnymi słały się kwartały sąsiadujące z przestrzenią zajmowaną przez 
kościół. Uporządkowanie tych kwartałów pozwoliło stworzyć czytelną przestrzeń wokół 
kościoła eksponującą historyczne walory obiektu i jego otoczenia. Istniejącą zabudowę 
wielkopłytową również uzupełniono w subtelny sposób tak, aby uczytelnić jej strefowanie 
i poprawić strukturę urbanistyczną łych założeń. Uczytelnienie przestrzeni Placu Wolności 
związane jest przede wszystkim z zaproponowanymi zmianami w zakresie komunikacji 
wewnętrznej miasta. Dodatkowo uczytelniono przestrzeń placu o wprowadzenie nowej 
zabudowy tworzącej ,,ściany" obudowy urbanistycznej placu, rozbudowę istniejącego 
obiektu Domu Kultury, rewitalizację zabudowy wielkopłytowej przy placu oraz lepsza eks-
pozycję budynku Urzędu Miejskiego. Uporządkowano również kwartał zabudowy na za-
pleczu budynków dawnego Hotelu Cisy i Urzędu Miejskiego poprzez wprowadzenie no-
wej zabudowy, rekreacyjnego wnętrza z funkcjami towarzyszącymi oraz wielopoziomo-
wego parkingu podziemnego obsługującego strefę centrum miasta. Wartym wspomnienia 
jest również uporządkowanie strefy wokół zabytkowego obiektu sądu tak, aby wyekspo-
nować walory budynku i nadać mu nową wartość przestrzenną w bezpośrednim sąsiedz-
twie ciągu pieszego. 
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Ryc. 14. Widoki na proponowaną przestrzeń reprezentacyjnego Placu Wolności. Źródło: oprac. autora 
Fig. 14. Views towards proposed representative square. Source: author's work. 

Jednym z największych wyzwań prezentowanej koncepcji było rozwiązanie problemów 
komunikacyjnych miast a, a konkretnie problemu głównej arterii komunikacyjnej przecina-
jącej miasto, tzn. ul. 700-lecia. Zachodnie obejście komunikacyjne Nowogardu na pewno 
odciąży miasto z tranzytowego ruchu w kierunku wybrzeża. Stwarza to szansę dla Nowo-
gardu na stworzenie wygodnego wewnętrznego układu komunikacyjnego dobrze obsłu-
gującego strefę centrum - pozbawionego jednak tak uciążliwego natężenia ruchu, jakie 
ma miejsce obecnie. W najbardziej postępowym wariancie przekształceń przestrzeni 
miasta założono wpuszczenie głównej komunikacji na odcinku placu, pod jego po-
wierzchnię. Umożliwiło to czytelne określenie granic placu (nawiązujące do jego histo-
rycznych granic) oraz zwrócenie przestrzeni ścisłego centrum mieszkańcom miasta jako 
miejsca wypoczynku, spotkań, pieszej przestrzeni - tzw. ,,salonu miasta". Istniejący  
i proponowany szereg funkcji otaczających przestrzeń Placu Wolności stwarza miejsce 
atrakcyjne dla mieszkańców miasta, miejsce goszczące najważniejsze wydarzenia mia-
sta, wreszcie miejsce eksponujące rangę i estetykę obiektu Urzędu Miasta. Wprowadzo-
no zatem komunikację pieszojezdną po obwodzie placu z dodatkowymi miejscami posto-
jowymi. 

 
Ryc. 15. Wizualizacja Placu Wolności z nowym elementem architektonicznym fontanny multimedialnej w miej-
scu dawnego pomnika Bismarcka. Źródło: oprac. autora 

Fig. 15. Visualization of Wolności Square with new architectural landmark of multimedia fountain located in 
place of former monument of Bismarck. Source: author's work. 
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W koncepcji zaprojektowano podziemny wielopoziomowy parking w kwartale bezpośred-
nio przyległym do placu. Parking połączony bezpośrednio z budynkami biblioteki, dawne-
go hotelu i Urzędu Miasta ma obsługiwać zarówno gości przyjezdnych do strefy centrum, 
jak i mieszkańców centrum miasta. Uczytelniono również przebieg ulicy po wschodniej 
krawędzi miasta uzupełniając ją o miejsca postojowe dla zlokalizowanej tam zabudowy 
mieszkaniowej. 

 
Ryc. 16. Zielone ogrody i przestrzeń wystawiennicza na parkingu podziemnym zlokalizowanym pod rewitalizo-
wanym kwartałem w centrum miasta. Źródło: oprac. autora. 
Fig. 16. Green gardens and open exhibition space on top of underground parking. Source: author's work. 

Zaprojektowano również dodatkowe miejsca postojowe w rejonie ul. Lubuszan oraz za-
budowy kwartałowej przy kościele. W opracowanej koncepcji wzięło pod uwagę opraco-
wania dotyczące strefy nad jeziorem Nowogardzkim oraz w rejonie ul. Kowalskiej. 
W obydwu lokalizacjach przewidziano program rekreacyjny dla miasta. Tworząc tzw. 
,,zielony biegun" miasta uzupełniono koncepcję przekształceń terenów nad jeziorem o 
wprowadzenie dodatkowego pomostu i amfiteatru na wodzie zamykającego poprzeczny 
biegun miasta. Autorzy wskazują również potrzebę silniejszego wykorzystania walorów 
lokalizacyjnych budynku tzw. ,,okrąglaka" nad jeziorem i integracji tej przestrzeni z mia-
stem. Rozbudowany program rekreacyjno – edukacyjny zaproponowano we wschodniej 
części centrum w postaci wspomnianego systemu kładek i pomostów przy Szuwarach 
Nowogardzkich. Dodatkowo uporządkowane wszystkie przestrzenie rekreacji we wnę-
trzach mieszkalnych z uwagi na ich zły stan techniczny oraz wysoce „nieaktualny” stan-
dard przestrzenny. 

WARIANTY 1-2-3 

Prezentowana koncepcja opracowana została w trzech wariantach zagospodarowania 
obszaru centrum Nowogardu14. Różnice między wariantami dotyczą głównie przestrzeni 
placu oraz części zabudowy kwartałowej. Podstawowym zagadnieniem różnicującym 
przyjęte koncepcje jest komunikacja wewnętrzna miasta, tzn. proponowany przebieg 
odcinka ulicy 700-lecia w rejonie Placu Wolności  

W wariancie 1. przyjęto bezkolizyjne rozwiązanie wpuszczenia odcinka ul. 700-lecia pod 
płytę Placu Wolności. Rozwiązanie to umożliwia odtworzenie przestrzeni placu w miejscu 
jego pierwotnej lokalizacji. W wariancie tym przewidziano lokalizacje nowego obiektu 
usługowo – mieszkalnego we wschodniej pierzei Placu Wolności, możliwość lokalizacji 
pawilonów handlowych na placu oraz rozbudowę budynku Domu Kultury o dwa skrzydła, 
w tym jedno w miejscu sąsiedniego kwartału zabudowy. 

                                                 
14 Koncepcja zagospodarowania centrum Nowogardu. Etap 2. Warianty 1,2 i 3. Oprac. autora 



500 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

 
Ryc. 17. Koncepcja transformacji centrum Nowogardu i obszaru wokół Placu Wolności. Warianty 1 (na górze), 
2 (po lewej u dołu) oraz 3 (po prawej u dołu). Źródło: oprac. autora 
Fig. 17. Urban transformation concept of Nowogard's centre around Wolności square. Variants 1,2 and 3. Sour-
ce: author's work.   

W wariancie 2. przyjęto rozwiązanie naziemnej komunikacji poprowadzonej po zewnętrz-
nym obrysie prostokątnej przestrzeni placu, na zapleczu nowoprojektowanego obiektu 
usługowo-mieszkalnego. W wariancie tym przyjęto również rozbudowę budynku Domu 
Kultury, ale o 1 skrzydło flankujące projektowane ,,miejsce sztuki” oraz zaproponowano 
rewitalizację kwartału zabudowy za Domem Kultury. Wariant 3. zakłada również naziem-
na ul. 700-lecia w nieco zmienionym, jednak zbliżonym do obecnego, niezwykle nieko-
rzystnego przebiegu przez plac. Odcinek ulicy na Placu Wolności przesunięto w stronę 
wschodnią i zmieniono geometrię jej przebiegu na zgodną ze strukturą urbanistyczną 
miasta. W zakresie struktury urbanistycznej i zabudowy pozostaje taki sam jak wariant 2. 
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Ryc. 18. Szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu tzw. „zielonego” bieguna miasta z wizualizacjami 
poszczególnych przestrzeni wchodzących w skład głównej osi kompozycyjnej proponowanego układu urbani-
stycznego. Źródło: oprac. autora. 
Fig. 18. Detailed urban concept of the "Green" Pole with visualizations of selected spaces on main urban axis of 
the town. Source: authors work. 
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PODSUMOWANIE 

Niniejszy artykuł, zawierający opracowaną w 2010 roku (wraz z zespołem projektowym) 
propozycję przekształceń urbanistycznych lokalnego, 18-tysięcznego miasta Nowogard 
jest odpowiedzią na dużo szersze zagadnienie stanu przestrzeni urbanistycznej małych 
miast. Miast, które utraciły swoje lokalne cechy, klimat na skutek działań wojennych lub / 
oraz przez proces postępującej degradacji spowodowanej decyzjami planistycznymi sta-
wiającymi wartości urbanistyczne na samym końcu potrzeb i uwarunkowań zrównoważo-
nego rozwoju. Tak sformułowany proces, prowadzi do bardzo głębokiej degradacji cen-
trów małych miast i na skutek jego długotrwałego charakteru wydaje się niezmiernie trud-
nym do rozwiązania. Wspominane przez znakomitego autora opracowań dotyczących 
tożsamości i sensu miejsca w przestrzeni urbanistycznej – Kevina Lyncha – potrzeby 
poszukiwania czytelności, znaczeń i ducha miejsca są niezwykle ważne w próbach rato-
wania małych miast. W tak lokalnych uwarunkowaniach, niewielkich rozmiarach prze-
strzennych, wszystko wydaje się być znajome i zapamiętywane, zatem odczyt lokalnego 
potencjału, wzmacnianie go jest jedną z dróg transformacji. Na innym biegunie byłaby 
kompletna rewolucja przestrzenna centrów małych miast, lecz ta w aspekcie wykonalno-
ści, nakładów finansowych oraz lokalnych problemów wydaje się być prawie niemożliwa. 
Nawet w tak daleko zdeformowanych układach przestrzennych wciąż można poszukiwać 
tytułowych utraconych miejsc i tworzyć przestrzenie zapraszające ponownie mieszkań-
ców miasta do użytkowania jego centrum, kontemplacji, przywołania dawnej świetności 
w otoczeniu przestrzeni kształtowanej w sposób nowoczesny. Oby i te nowe znaczenia 
i wspomnienia pozostały w mieszkańcach tworząc zaczątki tożsamości na przyszłość. 

IN SEARCH OF LOST PUBLIC SPACES IN SMALL TOWNS.  
POSSIBILITIES OF URBAN TRANSFORMATION  
OF TOWN CENTRE IN NOWOGARD 

LOST PLACES 

The unique character of spaces in towns, accumulation of cultural experiences, traces of 
past and present users – are only few attributes allowing to call them places. Kevin Lynch 
states, “nothing is experienced by itself, but always in relation to its surroundings…, and 
every citizen has hag long associations with some parts of his city…”. Town centres are 
such spaces in fact. In small towns these are often main squares located in geometrical 
middle of town. Towns are “alive” systems adjusting to changeable conditions. The 
process of forgetting places can be influenced by different factors, it can be steady in 
time-span or sudden caused by single events. This process is also related to spatial 
layout and its legibility, because urban legibility creates understanding of place. Inversion 
of the process and revitalization of character of some part of town is really difficult 
challenge. The search for new identity can last many years, and sometimes on occasion 
of different factors, it is barely impossible process. 

Nowogard is a small town significantly destroyed by the II World War and lost its “places” 
suddenly, loosing particularly entire urban core. Historical urban layout of fortified town 
locate on headland practically disappeared. Its climate and legible urban structure was 
lost as well. Additionally, after war, Nowogard suffered from long period of ruthless 
planning decisions gradually turning historically originated rectangular town grid into 
chaotic layout of low-quality large panel housing.  

HISTORICAL OVERVIEW AND PRESENT SITUATION 

Nowogard is located in West-Pomeranian province of Poland, 60 km north-west of 
Szczecin and 55 km south of Baltic Sea. The origins of Nowogard is fortified town located 
on headland at Nowogardzkie lake. The town was mentioned for the first time in year 
1268. In the beginning of 14th century, construction of fortifications has started and gave 
to the town shape of oval. The middle part was rectangular market with brick town hall. 
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Extensive development of Nowogard took place in second half of 19th century. In 1883, 
first train had departure from town’s railway station. Next years, many public buildings 
were constructed and new industrial plants as well. Just before outbreak of II WW 
Nowogard had 8.148 inhabitants. During the II WW town’s centre was completely 
demolished.  

In urban aspect, Nowogard lost its rectangular urban grid with central market. Linear and 
punctual scheme of developed housing has deformed historical structure. Main square 
has been cut through by communication artery dividing the town in two parts.  

PREMISES AND IDEA OF PROJECT 

Present extent of deterioration of town’s centre makes impossible to think about reverting 
to historical scale of buildings. Investment conditions, deep-rooted mistakes in ownership 
structure and scale of financial cost create together a miserable picture of chances for 
transformation in Nowogard. Paradoxically, it seems that only another drama of “total 
destruction” of completely urban “devastated” town could be a chance for restoring old 
scale and character. 

According to presented picture of the town, the main premise for urban concept was local 
will to create long-term strategy for transformation using existing, but weak, potential to 
invite again the inhabitants to use centre of Nowogard. Revitalization understood as 
chance for small towns together with rising production of cultural commons, can give to 
the town impulse for new identity. Its environmental conditions and cultural aspirations 
lead to urban concept of new urban-landscape pole in the town. The urban idea was to 
restore, in possible extent, original spatial layout and rectangular legible grid. Then to 
introduce new “green” pole in town’s centre with premises of strengthening recreation and 
cultural potential of Nowogard, using natural landscape conditions, making more legible 
functional layout of the towns and finally restoring central square as a place of meetings, 
cultural events and important moments. Natural and landscape conditions were 
particularly taken into consideration because these are real assets of Nowogard. 
Additionally the concept was to extend cultural offer of the town (mainly based on movie 
branch) by so-called place of art.  

URBAN AND ARCHITECTURAL ASSUMPTIONS 

The urban concept is based on the following assumptions for urban structure of the town. 

Firstly it is about increasing legibility of urban structure using original historical layout of 
Nowogard. Rectangular grid is strengthened by new pedestrian passages and mixed-use 
streets in place of lost historical ones. Proportions of historical quarters in town’s urban 
grid are strengthened as well. 

Secondly, introduction of new legible system of pedestrian routes around the town, in 
course of original historical oval fortifications. Particularly revitalization and restoring very 
attractive in sense of landscape and natural condition eastern part of the town with 
characteristic rushes – by creating scenario of new functions along scenic recreational 
ecological terraces.  

Finally, last but not least, increasing legibility of housing quarters in urban grid with 
particular emphasis on area around main square. Introduction of new buildings supports 
clear urban rectangular layout with original proportions of quarters. Also the main church 
quarter is exposed and clearly defined by new buildings. Additionally, the main square 
area is enclosed by new buildings to restore original proportions of square. New, 
multimedia fountain is located in place of old monument in the middle of the square. 
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CONCLUSION 

The article including proposal of urban concept for transformation of 18.000 inhabitants 
Nowogard refers to much wider problem of urban space in small towns. Town, which lost 
its local and unique features because of war damages or gradual deterioration by 
planning decisions setting urban quality at the end of needs and conditions for 
sustainable development. Such formulated process leads to deep deterioration of small 
town centres and seems to be very difficult to face because of its long-term character. 
Mentioned by great author of book on identity and sense of the place in urban space – 
Kevin Lynch – needs for legibility, meanings and spirit of the place are extremely 
important in attempts of revitalization of small towns. In such limited spatial size, 
everything seems to be familiar and recognizable, so understanding of local potential, 
strengthening it is one of ways for transformation. The is a revolutionary approach, on the 
opposite side, but in aspect of feasibility, financial cost and local problems – practically 
impossible. Even in so deteriorated spatial layouts of towns we can still look for the title 
lost places and create places inviting inhabitants to use its centre, contemplate, recall 
past in surrounding of space created in contemporary way. May these meanings and 
remembrances stay inside inhabitants grafting new identity for future.  
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STRESZCZENIE 

Niezwykle istotnym aspektem promocji miasta Lublina jest jego położenie i bardzo do-
godne warunki do eksponowania jego walorów krajobrazowych. Na szczególną uwagę 
zasługuje ekspozycja zabudowy staromiejskiej. W artykule została przedstawiona idea 
stworzenia ciągu spacerowego obejmującego 9 miejsc, z których można obserwować 
lubelską starówkę. Półtora kilometrowa trasa spacerowa została opracowana w ramach 
„Studium wartości widokowych miasta Lublin” i nazwana „Szlakiem Panoram Lublina” 

Słowa kluczowe: Projektowanie krajobrazu, punkt widokowy. 

ABSTRACT 

The very important aspect of promotion of the city of Lublin is its location and very good 
conditions for exposing its landscape features. The very interesting is exposition or old-
town built-up area. The article presents design idea for walk path including 9 places offer-
ing scenic views towards old-town of Lublin. The 1,5 kilometer long route was designed 
within the framework of the “Study of visual availability values for Lublin” and is called 
“Lublin Route of Panoramas”. 

Keywords: landscape design, scenic view point. 
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1. IDEA SZLAKU PANORAM LUBLINA 

Wyjątkowe walory krajobrazowe historycznej części Lublina są jednym z najcenniejszych 
zasobów kulturowych miasta. Budują tożsamość, nie tylko w oczach turystów, ale co 
ważniejsze pomagają identyfikować się ludziom ze swoim miejscem zamieszkania. Po-
budzanie uczucia przynależności jest kluczem do rozwoju miasta. Zatem działania zmie-
rzające do uwrażliwiania na otaczający krajobraz są niezwykle istotne. Jednym z nich 
może być zaproponowana (przez zespół w składzie K. Czyńska, W. Marzęcki, P. Rubi-
nowicz) aranżacja szlaku panoram, z punktami widokowymi prezentującymi najbardziej 
atrakcyjne elementy historycznej sylwety starego miasta w Lublinie. Miejsca te już po-
przez sam fakt istnienia zapisałyby się w świadomości mieszkańców. Odpowiednie pro-
pagowanie przedsięwzięcia stałoby się z pewnością atrakcyjną ofertą również dla tury-
stów. Wartości krajobrazowe mogą bowiem z powodzeniem służyć promocji miasta. Wie-
le spośród zidentyfikowanych w „Studium wartości widokowych miasta Lublin” miejsc 
widokowych wymaga przekształcenia. Mimo wyjątkowych w skali europejskiej walorów, 
znaczna ich część jest jednak słabo dostępna. Proponowana idea szlaku panoram jest 
jedną z form aktywizacji tych miejsc. Idea szlaku panoram może być wdrożona przy rela-
tywnie niskich nakładach środków inwestycyjnych i w szybkim czasie. Przygotowaniu 
punktów widokowych powinny towarzyszyć działania służące promocji krajobrazu jako 
wartości Kulturowej. (wystawy artystyczne, konkursy architektoniczne, wydania książko-
we, strony internetowe). Przykładem takich działań może być wystawa w Muzeum Lubel-
skim zwieńczona publikacją: Portret miasta Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-
19391. W ten sam nurt propagowania wartości krajobrazowych Lublina wpisuje się wy-
stawa pt. „Współczesne panoramy starego Lublina” otwarta 5 października 2011 r. na 
lubelskim rynku przed Trybunałem Koronnym Urbanistyki (Klara Czyńska, Waldemar 
Marzęcki i Paweł Rubinowicz) Jednym z istotnych elementów szlaku panoram powinno 
być nawiązywanie dialogu z przeszłością, odnalezienie powiązania między widokami 
historycznymi a przestrzenią współczesną. 

2. TRASA SZLAKU PANORAM LUBLINA 

Lublin posiada niezwykle zróżnicowaną konfigurację terenu, dzięki której możliwe jest 
podziwianie różnorodnych widoków zespołu staromiejskiego. Zostało rozpoznanych wiele 
miejsc atrakcyjnej ekspozycji Starego Miasta. Wśród wytypowanych widoków szczególnie 
interesujące są miejsca od strony północnej (ulica Kalinowszczyzna, Wzgórze Czwartek) 
oraz z ciągu spacerowego wzdłuż Bystrzycy. Warunki topograficzne sprzyjają ich ekspo-
zycji. W pierwszym przypadku możemy obserwować historyczne centrum z otaczających 
wzgórz, w drugim widok wyeksponowany jest poprzez płaskie i niezabudowane przedpo-
le (ogródki działkowe „Podzamcze”). Wyjątkowe walory tych panoram były inspiracją do 
stworzenia wizji Szlaku Panoram (ryc.1).  

U podstaw tego pomysłu leży chęć stworzenia serii punktów widokowych, możliwych do 
odwiedzenia zarówno piechotą, rowerem i samochodem. Zaproponowana trasa szlaku 
panoram jest jedną z możliwych do wytyczenia. Bardzo interesujące byłoby jej wydłuże-
nie i połączenie z ciągiem spacerowym wzdłuż rzeki Bystrzycy. Proponowany szlak pano-
ram liczy ok. 1,5 km. Na tym odcinku oznaczono dziewięć punktów widokowych 

3. OPIS WĘDRÓWKI SZLAKIEM PANORAM LUBLINA 

Wędrówkę Szlakiem Panoram należy rozpocząć od skwerku w pobliżu parafii rzymskoka-
tolickiej św. Agnieszki przy skrzyżowaniu ul. Kalinowszczyzny z Okólną (ryc. 2). Następ-
nie należy przejść fragmentem ul. Kalinowszczyzny i skręcić w lewo w ulicę Wojciecha 

                                                 
1 R. Bartnik, Portret miasta Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Lublin 2009. 
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Kiperskiego, aby dojść w okolice skrzyżowania z ul. Józefa Kustronia. W tym miejscu jest 
zlokalizowana zatoczka parkingowa, z której rozciąga się kolejny widok na lubelską sta-
rówkę (ryc. 3). Zatoczka parkingowa góruje nad niewielkim obszarem zielonym. Po zbu-
dowaniu schodów terenowych możliwe będzie zejście przez ten teren w kierunku trzecie-
go miejsca obserwacji zabudowy staromiejskiej Lublina. W tym celu należy wrócić na 
ulicę Kalinowszczyzna i dojść do muzeum Wincentego Pola. Zabytkowy dworek położony 
jest w pobliżu wysokiej skarpy, z której również widać historyczne centrum Lublina (ryc. 
4). Kolejnym przystankiem na szlaku może być stary cmentarz żydowski. Położony jest 
on na wzgórzu otoczonym ceglanym murem. W chwili obecnej jest to obszar niedostęp-
ny, ale po planowanych pracach renowacyjnych miejsce dawnego cmentarza może stać 
się jednym z ważniejszych punktów widokowych Starego Miasta (ryc. 5).  

 
Ryc. 1. „Szlak panoram Lublina”. Źródło: il. K. Czyńska, W. Marzęcki, P. Rubinowicz 
Fig. 1. Lublin Router of Panoramas. Source: Figures by K.Czyńska, W. Marzęcki, P. Rubinowicz 

 
Ryc. 2. Widok na starówkę Lubelską od strony Parafia Św. Agnieszki. Źródło: il. W. Marzęcki 
Fig. 2. Scenie view towards old-town of Lublin from parish of St. Agnes. Source: photo by W. Marzęcki 
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Ryc. 3. Widok na starówkę Lubelską z ul Kwierskiego. Źródło: il. W. Marzęcki 
Fig. 3. Scenic view towards old-town of Lublin from Kwierskiego street. Source: photo by W. Marzęcki 

 
Ryc. 4. Widok na starówkę Lubelską z dworku Wincentego Pola. Źródło: il. W. Marzęcki 
Fig. 4. Scenic view towards old-town of Lublin from little manor of Wincenty Pol. Source: photo by W. Marzęcki 

 
Ryc. 5. Widok na starówkę Lubelską z starego cmentarza żydowskiego. Źródło: il. K. Czyńska, P. Rubinowicz 
Fig. 5. Scenic view towards old-town of Lublin from old Jewish cemetery. Source: figure by K. Czyńska, P. 
Rubinowicz 

Aby odwiedzić kolejne miejsce należy powrócić na ulicę Kalinowszczyzny i udać się w 
rejon skrzyżowania z ulicami Lwowską i Podzamcze. W rejonie skrzyżowania znajduje się 
wolny plac, na którym można urządzić kolejny punkt obserwacji (ryc. 6). Następnie moż-
na przejść na ulicę Podzamcze i mijając po prawej stronie zabudowę wielorodzinną dojść 
do ulicy Księdza Michała Słowikowskiego. W ten sposób osiągamy szczyt Wzgórza 
Czwartkowego, z którego rozciąga się najładniejszy widok na panoramę miasta histo-
rycznego (ryc. 7). Z równą przyjemnością można podziwiać historyczną zabudowę Lubli-
na z platformy widokowej znajdującej się nieopodal poprzedniego punktu. Oba miejsca 
rozdziela wąwóz, którego dnem biegnie ulica Szkolna. Ulicą Szkolną należy dojść do 
skrzyżowania z ulicą Ruską. Przekraczając ulicę Ruską i w dalszej kolejności Aleję Ty-
siąclecia można dojść do Placu Zamkowego. Z Palcu Zamkowego wspinając się po 
schodach kontynuujemy wędrówkę ulicą Zamkową i Grodzką, by w końcu osiągnąć ko-
lejny punkt widokowy. Jest nim zespół ruin po kościele św. Michała Archanioła. Jest to 
pierwszy punkt widokowy na Szlaku skierowany na zewnątrz Starego Miasta, rozciągają-
cy się ze wzgórza na otaczający krajobraz (ryc. 8). W widoku tym szczególną rolę odgry-
wa zamek lubelski. Ostatnim punktem wędrówki jest wieża Trynitarska, do której doj-
dziemy ulicą Archidiakońską i Jezuicką. Kończąc na wieży zwiedzanie widoków Lublina 
mamy niepowtarzalną okazję podziwiać rozległą panoramę nie tylko obszaru staromiej-
skiego, ale również całego Lublina (Ryc. 9). Z wieży Trynitarskiej możemy ponownie spoj-



WALDEMAR MARZĘCKI, Szlak panoram Lublina 511 

 

rzeć na niedawno przebyty Szlak Panoram, gdyż z jej wierzchołka doskonale widać 
wszystkie wcześniej odwiedzone punkty widokowe. 

 
Ryc. 6. Widok na starówkę Lubelską ze skweru  w rejon skrzyżowania z ulicami Lwowską i Podzamcze. Źródło: 
il. W. Marzęcki 
Fig. 6. Scenic view towards old-town of Lublin from square at Lwowska and Podzamcze streets. Source: photo 
by W. Marzęcki 

 
Ryc. 7. Widok na starówkę Lubelską ze Wzgórza Czwartkowego. Źródło: il. K. P. Rubinowicz 
Fig. 7. Scenic view towards old-town of Lublin from Czwartkowe hill. Source: figure by P. Rubinowicz 

 
Ryc. 8. Widok ze starówki lubelskiej w rejonie ruin po kościele św. Michała Archanioła. Źródło: il. W. Marzęcki 
Fig. 8. Scenic view from old-town of Lublin at ruins of St. Michał Archanioł church. Source: photo by W. Mar-
zęcki 
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Ryc. 9. Widok na zabudowę Lublina z wieży Trynitarskiej.. Źródło: il. P. Rubinowicz 
Fig. 9. Scenic view towards city of Lublin from Trynitarska tower. Source: photo by P. Rubinowicz 

4. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU 

Realizacja idei Szlaku Panoram nie musi wiązać się z dużymi nakładami środków inwe-
stycyjnych. W pierwszej kolejności należy dążyć do stworzenia spójnej trasy eksponują-
cej walory krajobrazu Lublina oraz opisania jej folderze reklamowym i na stronach inter-
netowych. Następnie konieczne są zabiegi związane z aranżacją punktów widokowych. 
Ich modyfikacja może przebiegać wieloetapowo. W pierwszej kolejności należy wykonać 
zabiegi porządkujące otoczenie i zieleń czasem przesłaniającą panoramy staromiejskie. 
W kolejnym etapie konieczne będą bardziej strukturalne przemiany wybranych miejsc. 
Dobrym pomysłem propagowania idei Szlaku Panoram może być ogłoszenie ogólnopol-
skiego konkursu architektonicznego na aranżację punktów widokowych. Stworzenie 
spójnej wizji przekształcenia tych miejsc byłoby dobrą inwestycją poprawiającą jakość 
przestrzeni publicznej w mieście. Szlak Panoram może stać się jedną z bardziej presti-
żowych realizacji w Lublinie. Zagospodarowanie punktów widokowych powinno być moż-
liwie jak najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających. Należy wykorzystywać nowoczesne 
techniki multimedialne, które w interesujący sposób mogłyby przekazywać wiedzę na 
temat obserwowanych w panoramie obiektów historycznych i związanych z nimi wyda-
rzeń. Ponieważ większość z wybranych miejsc widokowych również pełniły bardzo istotną 
rolę w historii miasta, równie istotne będzie dostarczenie informacji o tych miejscach (np. 
informacji o dawnym cmentarzu żydowskim, Dworku Wincentego Pola, czy Wzgórzu 
Czwartkowym). Współczesne metody audiowizualne mogłyby również przedstawiać w 
sposób interaktywny jak oglądana przestrzeń prezentowała się w czasach historycznych. 
W ten sposób spacer po widokach Lublina powinien również stać się znaczącą atrakcją 
turystyczną, przyczyniającą się do popularyzowania miasta daleko poza jego granicami. 

LUBLIN ROUTE OF PANORAMAS 

1. IDEA OF THE LUBLIN ROUTE OF PANORAMAS 

The unique landscape features of historical part of Lublin are one of the most valuable 
natural riches of the city. They create identity, not only in opinion of tourists, but help the 
inhabitants to identify with their living place as well. So, the operations towards strength-
ening sensitivity for landscape are very important. One of these could be proposed (by 
the project team of K. Czyńska, W. Marzęcki, P. Rubinowicz) design for the Route of 
Panoramas, with scenic view points exposing the most attractive elements of historical 
silhouette of Lublin’s old-town. However, apart from the unique in European scale fea-
tures, most of old-town scenery is poorly accessible. The proposed idea of route of pano-
ramas is one of forms for elicitation of these places. On of the important elements of the 
route should be a dialog with the past and finding links between historical views and 
modern space.  

2. THE PLAN OF LUBLIN ROUTE OF PANORAMAS 

Lublin has very differentiated configuration of terrain making it possible to be admired by 
different scenic views towards old-town. Many of such good exposition places were iden-
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tified in the concept. The most appropriate and promoted scenic views are from northern 
side (Klinowszczyzna street, Czwartek hill) and from walk path along Bystrzyca river. The 
topographic conditions are favorable for exposition. In the first case we can observe his-
torical city centre from surrounding hills, in the second one the view is exposed by flat 
and open foreground (community gardens “Podzamcze”). The unique features of these 
panoramas were inspiration for creation of system of scenic view points accessible by 
walk, bicycle or car. The proposed line of the Lublin Route of Panoramas is only one of 
many possible. The route is 1,5 kilometer long, including 9 scenic view points.  

3. DESCRIPTION OF WALK ALONG THE LUBLIN ROUTE OF PANORAMAS 

The walk along the Lublin Route of Panoramas should be started from little square at 
Parish of St. Agnieszka at cross-road of Kalinowszczyzna and Okólna streets (Fig. 2.). 
Then, one can stop at Józefa Kustronia street. From the parking place we can see an-
other scenic view towards old-town of Lublin (Fig. 3.). The next point is Museum of Win-
centy Pol (Fig. 4.). Following, the next one is the old Jewish cemetery (Fig. 5.). At the 
cross-road of Lwowska and Podzamcze streets is favorable for another observation point 
(Fig. 6.). From the Czwartek hill we have the most beautiful scenic view towards pano-
rama of historical part of the city (Fig. 7.) and the other beautiful one is from a platform 
located nearby previous point. The next one is located at ruins of St. Michał Archanioł 
church. It is the first location at the Route directed towards outer part of old-town area – 
surrounding landscape (Fig. 9.). We can also look again from Trinitarska tower towards 
the Lublin Route of Panoramas because all previous locations are visible from the tower.  

4. INVESTMENTS RELATED TO THE PROJECT 

The implementation of idea of the Route of Panoramas does not necessary mean high 
financial costs. In the very first stage it should be created a coherent location of the Route 
and it should be written and promoted in city marketing folder and Internet websites. The 
next should be operations on setting locations of selected scenic view points. The Lublin 
Route of Panoramas could become one of the most prestigious developments of Lublin. 
Arrangement of scenic view points should be possibly most attractive for the visitors. 
Modern multimedia should be used to present in very attractive way, the knowledge 
about the observed locations and historical objects. Because the majority of the selected 
places for scenic views played very important role in history of the city, it will be very im-
portant to deliver exhaustive information on these places (for example information on the 
old Jewish cemetery, little manor of Wincenty Pol or Czwartek hill). The contemporary 
audio-visual methods could also present in an interactive way how the observed space 
was organized in the past. In that sense, the walk along panoramas of Lublin should also 
become touristic attraction contributing to promotion of the city far abroad.  
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STRESZCZENIE 

Tereny rekreacyjne odgrywają kluczową rolę w dużych miastach, dzięki możliwości wyko-
rzystania ich do aktywnego wypoczynku na łonie natury. W artykule autor chce ukazać 
potencjał terenu Zalewu Bagry w Krakowie poprzez jego dokładną analizę architektonicz-
no - krajobrazową a także projekt koncepcyjny całego założenia.  

Słowa kluczowe: projekt rewitalizacji, zalew, rekreacja. 

ABSTRACT 

Recreational areas play a key role in the big cities, thanks to their use for an active rec-
reation in the bosom of nature. In this article the author wants to show the potential of 
land in Krakow Bagry Lagoon through its thorough analysis of architectural - landscape 
and conceptual design of the complex. 

Key words: revitalization project, reservoir, recreation. 



516 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

WSTĘP 

Przedmiotem projektu jest koncepcja zagospodarowania terenu zalewu Bagry w Krako-
wie. Jest to obszar około sześćdziesięciu hektarów, który posiada wiele wartości przyrod-
niczych, kulturowych, jak również jest częstym miejscem uczęszczanym przez turystów 
i mieszkańców Krakowa. 

Trudno określić czas powstania zalewu Bagry, zwłaszcza, że nie ma dokładnej wzmianki, 
kiedy rozpoczęło się wydobycie kruszywa na terenie obecnego akwenu wodnego. Jednak 
jest pewne, że masowa eksploatacja żwiru z tego terenu była prowadzona na pewno 
podczas drugiej wojny światowej. 

W roku 1945 wycofujące się wojska niemieckie z Krakowa wyłączyły pompy na dnie wy-
robiska, co przyczyniło się do szybkiego zalania niecki i stworzeniu jednego z najwięk-
szych akwenów wodnych w Krakowie i okolicach. 

Wstępne zapoznanie się z terenem ujawniło wysokie wartości kulturalne oraz przyrodni-
cze związane z występowaniem unikalnych gatunków zwierząt i roślin, co stało się powo-
dem podjęcia analizy w szerokim kontekście przestrzennym. 

Dokładne przeanalizowanie terenu było możliwe, poprzez zapoznanie się z mapami to-
pograficznymi i wysokościowymi oraz odbycie częstych wizji lokalnych. Dzięki czemu 
zdobyto cenne dane o obszarze, takie jak: topografia i pokrycie terenu, założenia urbani-
styczne z występująca zabudową oraz ważne osie i punkty widokowe, co dało podwaliny 
w fazie tworzenia koncepcji projektu. 

Kolejnym etapem była wnikliwa interpretacja miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu zalewu Bagry i otaczających go obszarów. Co uświadomiło, jakie prze-
szkody i możliwości może mieć przyszła koncepcja założenia.  

Ostatnim etapem analiz terenu było wykonanie waloryzacji terenu poprzez nakreślenie 
wartości materialnych i niematerialnych dla poszczególnych jednostek architektoniczno– 
krajobrazowych. Na podstawie wcześniej zebranych informacji ustalono wytyczne, jakimi 
należy kierować się w części projektowej. 

Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców Krako-
wa, a także zrobienia idealnej bazy wypoczynkowej dla turystów, co umożliwi zwiedzanie 
Królewskiego Miasta, a także pereł architektoniczno-krajobrazowych województwa Mało-
polskiego. Poprzez połączenie interesującego terenu, jakim niewątpliwie jest zalew Ba-
gry, a także stworzenie szczegółowej i wysokiej klasy projekt, pozwoli stworzyć koncepcję 
rewitalizacji terenu oraz udostępnienie go mieszkańcom miasta. W projekcie starano się 
uzyskać efekt zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, dający równocześnie możliwości 
ożywienia całego obszaru, a także wykorzystanie potencjału zalewu do celów rekreacyj-
nych i uprawiania czynnego wypoczynku. Całe założenie stanie się idealnym miejscem 
do organizacji częstych imprez i zawodów żeglarskich, spotkań towarzyskich, realizacji 
wystaw plenerowych, a przede wszystkim stworzy dobre miejsce dla młodzieży na spę-
dzanie wakacji w mieście.  

HISTORIA TERENU 

Jak wcześniej wspomniano trudno jest określić, kiedy rozpoczęło się wydobycie surow-
ców. Na początku było to w bardzo ograniczonym zakresie i korzystały z nich nieliczne 
płaszowskie cegielnie i prokocimskie budowy. W okresie pierwszej wojny światowej przy 
wydobyciu zatrudniano jeńców rosyjskich. Po dzień dzisiejszy jedna z „dzielnic” Prokoci-
mia nosi nazwę „szutry”, co jest potocznie określeniem żwiru. 
Przed wybuchem drugiej wojny światowej ogromną większość terenu stanowiły pola 
uprawne należące do dworu płaszowskiego. Brak zabudowy sprawił, że mogły tutaj ćwi-
czyć walkę powietrzną i akrobacje eskadry myśliwskie należące do 2 Pułku Lotniczego  
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w Krakowie. Od strony Prokocimia w pobliżu torów kolejowych znajdowała się huta szkła 
zburzona podczas okupacji. 
Podczas drugiej wojny światowej, po sukcesach na zachodzie, Niemcy podjęli przygoto-
wania do ataku na Związek Radziecki. Należało stworzyć trasy komunikacyjne, w tym 
kolejowe do przerzucenia wojska i sprzętu, a w dalszej kolejności zaopatrzenia dla wal-
czących dywizji. Zaczęła się rozbudowa węzła kolejowego w Prokocimiu, utworzono wte-
dy dwa obozy pracy, które przyspieszyły budowę. Julag II dla więźniów narodowości ży-
dowskiej przy ulicy Cmentarnej (obecnie ul. Podmiłów), który następnie przekształcono 
na obóz służby budowlanej (Baudienst) nr 100.1 Drugi obóz służby budowlanej nr 108 
mieścił się w rejonie dzisiejszych ulic Młodzieży i Marzanny. Rozpoczęto masowe wydo-
bycie żwiru ze wschodniej części dzisiejszych Bagrów, a także Stawu Płaszów i nieistnie-
jących dziś małych bagrów (na przeciwko cmentarza przy ulicy Bieżanowskiej). Za wyro-
biskiem od strony północnej, Niemcy zbudowali pozorowane lotnisko, z obiektami i samo-
lotami wykonanymi z dykty, dla ochrony Rakowic. Powstały stacje pomp, które prowadziły 
wodę do Wisły gromadzącą się w dołach po wydobytym surowcu.  

W 1945 roku wycofujący się okupant zatrzymał pompy i wkrótce woda wypełniła wyrobi-
sko. W Bagrach od strony wschodniej pozostały zatopione torowiska kolejki wąskotoro-
wej z wagonikami, lokomotywami i koparkami. Prawdopodobnie pozostają one tam po 
dzień dzisiejszy. Po zakończeniu wojny obszar ten w sposób pośredni znów związał się 
z lotnictwem poprzez przymusowe lądowanie uszkodzonego radzieckiego myśliwca. 

Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wznowiono wydobycie żwiru, co przy-
czyniło się do znacznego wydłużenia zbiornika w kierunku zachodnim. Eksploatacja tego 
terenu trwała kilka lat i była jego ostatnią. 

Obecnie teren Zalewu Bagry i Stawu Płaszowskiego nie należy do bezpiecznych ze 
względu na znaczną głębokość i nierówne z licznymi dziurami dno, co przyczyniło się do 
utonięcia wielu osób. Prawdopodobnie pierwszą ofiarą był szeregowy Armii Czerwonej 
Andrzej Dudko, który 10 czerwca 1946 roku kąpiąc konia wpadł wraz z nim do głębokiego 
na trzy metry dołu i utonął. Kolejnym ofiarą był NN mężczyzna w wieku 25 lat, którego 
znaleziono 31 maja 1947 roku.2 W tej chwili użytkowanie Bagrów jest minimalne, choć  
i tak jest lepiej niż ze Stawem Płaszowskim. Warto jednak zwrócić uwagę, że takie tereny 
praktycznie w centrum dużego miasta to istne „pereły”. Właściwe zagospodarowanie dla 
dobra mieszkańców to kolejna atrakcja, która przyniesie niewątpliwie korzyści miastu 
Kraków. Dwa lata temu była przygotowana koncepcje projektowa dla terenu, lecz nie 
sprowadziły one oczekiwanego rezultatu, przyczynę można szukać w ograniczonych 
funduszach miasta na takiego typu inwestycje lub niskiej jakości projekt, który nie był 
poprzedzany wnikliwą analiza terenu. 

LOKALIZACJA TERENU I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Zalew Bagry jest największym akwenem, leżącym w granicach Krakowa. Jezioro jest 
położone niemal w geograficznym środku miasta, kilka kilometrów na południowy wschód 
od Wawelu. Z tego względu nie znajdziemy tu całkowitego wyciszenia i mazurskich kra-
jobrazów – na drugim, prokocimskim brzegu jeziora znajdują się tory kolejowe, za nimi – 
blokowiska Prokocimia. Jednak paradoksalnie, znajdująca się za jeziorem magistrala 
kolejowa Kraków – Lwów stanowi naturalną barierę, odgradzającą akwen od ruchliwej 
części miasta.  

Płaszowski brzeg Bagrów, na którym zlokalizowana jest przystań, jest natomiast oazą 
spokoju. Płaszów jest spokojnym, nieco elitarnym osiedlem willowym; w dodatku osiedle 
dzieli od linii brzegowej około dwustumetrowy pas zieleni. Sama przystań Horn jest na-
                                                 
1 E. Chytkowska,  Bagry, Głos Podgórza – biuletyn informacyjny dzielnicy XIII. 3 (41), Urząd Miasta Krakowa,  
Kraków 2008. 
2 J.Bieniarzówna., J.Małecki, A.Chwalba, J.Mitkowski, Dzieje Krakowa: Kraków w latach 1945-1989, Wydawnic-
two Literackie, Kraków 2004. 
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tomiast zlokalizowana w najbardziej „mazurskim” fragmencie Bagrów: na niewielkim cy-
plu, oddzielona od osiedla pasem ogrodów i zarośli.3 Jednym słowem, ta naturalna barie-
ra zieleni między osiedlem willowym a jeziorem sprawia, że teren przystani i zlokalizowa-
nego tam niewielkiego hotelu stanowi unikalny azyl, odizolowany od krakowskiego zgieł-
ku. 

W pobliżu przystani (100 m), w niewielkiej zatoczce, znajduje się plaża miejska z pomo-
stem i wieżą ratowniczą. W sezonie letnim jej okolice są ulubionym miejscem wypoczyn-
ku mieszkańców okolicznych osiedli.. Nad zbiornikiem znajduje się również kilka dzikich 
plaż, a także urokliwych półwyspów, które upodobali sobie amatorzy wędkarstwa oraz 
ornitolodzy, podglądający dzikie ptaki. Mimo niewielkich rozmiarów, nad Bagrami nawet 
w środku sezonu można znaleźć dzikie miejsca. Paradoksalnie, najwięcej ich można 
znaleźć na prokocimskim brzegu, wzdłuż torów kolejowych, które, jak już wspomniano, 
tworzą naturalną barierę między jeziorem a miastem. 

ANALIZA ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWA:  
UWARUNKOWANIA 

Głównym celem analiz pod względem uwarunkowań architektoniczno-krajobrazowych 
było wydobycie możliwości i barier, z jakimi będzie trzeba się zmierzyć w części projek-
towej. Aby zdobyć niezbędne informacje, co na danym obszarze opracowanego terenu 
można projektować, a przede wszystkim, co kategorycznie się zabrania, przeanalizowa-
no Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Trasy Nowopłaszowskiej oraz 
obszaru zalewu Bagry, a także studium zagospodarowania i kierunków przestrzennych 
miasta Krakowa. 

Po zintegrowaniu dwóch planów miejscowych, które przecinają teren praktycznie po 
środku opracowania wynikło, iż na północnej części nadbrzeża większość terenów zosta-
ła przeznaczona na tereny zieleni urządzonej z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi tj. 
boiska, ścieżki piesze, elementy małej architektury, a także plaże do aktywnego wypo-
czynku, na których dopuszcza się lokalizacje obiektów obsługi kąpieliska, nakazane jest 
również, aby powierzchnia całego terenu była w 60% powierzchnią biologicznie czynną.4 
Natomiast na znajdującym się na tym obszarze półwyspu dopuszcza się lokalizacje usług 
z zakresu gastronomi z minimalną powierzchnią biologicznie czynną w 50%, która ma 
być zachowana w postaci zieleni urządzonej. Północno-wschodnie obszary zalewu bagry 
zostały przeznaczone pod zabudowę usługową związaną z obsługą rekreacyjnej funkcji 
obszaru, w tym pod elementy zaplecza kąpieliska takie jak: przebieralnie, sanitariaty, 
wypożyczalnie sprzętu, jak również obiekty gastronomiczne. Ważnym elementem jest 
również parking, który ma się tutaj znaleźć z wykluczeniem obiektów tj. garaży blasza-
nych.  Kolejnym istotnym miejscem jest teren wokół zatoki, który od jej północnej części 
został przeznaczony na plac pieszy wraz z elementami małej architektury i zielenią urzą-
dzoną, natomiast od południa tereny zostały przeznaczone pod nowe ośrodki wodne  
tj. zaplecze sanitarne, bazy przechowywania sprzętu, obiekty zaplecza mieszkalno-
administracyjnego. Obszar północno-zachodni jest przeznaczony głownie pod zabudowę 
domów jednorodzinnych z uwzględnieniem powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 
minimum 70%. W okolicach kościoła Trynitarzy przyjęto możliwość dalszego rozwoju pod 
zabudowę mieszkalno-usługową (usługi sakralne i rehabilitacyjne), dopuszcza się rów-
nież budowę obiektów sportowych i terenów komunikacji, w tym niezbędnych parkingów. 
Na wschodniej części akwenu przewidziano miejsce do plażowania (plaże piaszczyste  
i trawiaste) z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń związanych z funkcją kąpieliska  
(stanowiska i sprzętu ratowników). Zachodnie tereny przeznaczono przede wszystkim 
pod budowę Trasy Nowopłaszowskiej, która na dzień dzisiejszy wiadomo, iż nie powsta-
nie ze względu na protesty mieszańców dotyczące negatywnego wpływu jej przebiegu na 

                                                 
3 http://porteuropa.eu/polska/malopolska/1732-krakowski-zalew-bagry, data pobrania 11.10.2011 r. 
4 http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=29027, data pobrania 15.10.2011 r. 
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środowisko przyrodnicze. Oprócz drogi przewidziano również tereny zieleni naturalnej 
nieurządzonej z zakazem zabudowy z racji na unikalną roślinność przybrzeżna a także 
miejsce gniazdowania ptaków wodnych, dopuszcza się jedynie pojedynczych zespołów 
zieleni urządzonej i tereny urządzeń rekreacyjnych takie jak: stanowiska wędkarskie.    
 

Ryc. 1. Mapa ilustrująca 
scalone dwa plany miej-
scowe (Trasy Nowopła-
szowskiej i obszaru zale-
wu Bagry), źródło: projekt 
autora, 2011 
Fig. 1. Map ilustrating two 
of the local spatial devel-
opment plans (routes 
Nowoplaszowska and 
lagoon area bagry)
source: author's project, 
2011  
 
 
Kolejną fazą studiów uwarunkowań było szczegółowe przeanalizowanie terenu pod 
względem wytycznych, jakie znajdują się w studium zagospodarowania i kierunków prze-
strzennych miasta Krakowa. Wydobyto z map uwarunkowań i kierunków szczególnie 
takie informacje jak: 
- dotychczasowe przeznaczenie terenu, gdzie podzielono teren na obszary o różniej in-
tensywności zabudowy – najwięcej znajduje się na obszarze domów jednorodzinnych  
o intensywności do 0,4. Duża część opracowania zajmują również tereny przemysłowe  
i magazynowe, a także tereny zieleni urządzonej. 
- planowane i projektowane arterie komunikacyjne, w tym nowa linia tramwajowa wraz  
z przystankiem, szybka kolej aglomeracyjna miasta Krakowa oraz wcześniej wspomniana 
Trasa Nowopłaszowska. 
- obiekty i tereny rekreacyjne, a także oświatowe. Znajdują się tutaj szkoły i obszary spor-
towe o zasięgu lokalnym i miejskim, które są ważne ze względu na coraz większą liczbę 
inwestycji mieszkaniowych w tym rejonie, co przyczynia się napływu ludzi.     
- własność Skarbu Państwa, Miasta i powiatu Kraków, do których należy zbiornik wod-
nym, a także większa część terenów go otaczających wraz z infrastrukturą techniczną 
- obszary zdegradowane, które wymagają przekształceń i ich rekultywacja. Są to głównie 
tereny przemysłowe i zniszczone części poszycia w okolicach zachodniej strony akwenu. 
Cały teren ma wysokie wartości przyrodnicze, co może świadczyć fakt o wstępowaniu 
unikalnych gatunków zwierząt takich jak: Craspedacusta sowerbii5 – słodkowodna medu-
za, która pochodzi z Brazylii i występuje w bardzo nie licznych stanowiskach na świecie, 
dlatego też gatunek jest niezwykle rzadki6. Nad zalewem można również zaobserwować 
takie gatunki zwierząt jak: perkoz zausznik, mewa śmieszka czy mewa białogłową,  
a także roślinność szuwarowo trzcinowa, która stwarza dogodne warunki do gniazdowa-
nia ptactwa. Natomiast stan i jakość wody jest na bieżąco kontrolowana przez Sanepid, 
aby nie stawiała zagrożenia dla korzystających z niej mieszkańców. 

METODA BADAŃ STUDIUM 

                                                 
5 R. Żurek, Craspedacusta sowerbii – słodkowodna meduza Cz. I. Historia odkrycia, rozmieszczenie i systema-
tyka, Instytut Ochrony Przyrody PA, Kraków 2010. 
6 http://www.nurkomania.pl/fauna_meduza_craspedacusta_sowerbii.htm, data pobrania 15.10.2011 
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Studium ma na celu wyłonienie obszarów najbardziej wartościowych pod względem  
architektoniczno–krajobrazowym w obrębie analizowanej części miasta Krakowa.  
Do jego przeprowadzenia została wykorzystana metoda jednostek i wnętrz architekto-
niczno–krajobrazowych autorstwa prof. Janusza Bogdanowskiego7, wzbogacona o zapis 
krajobrazu przy pomocy modeli architektoniczno–krajobrazowych oraz studium treści  
w krajobrazie8, opracowane przez Krystynę Dąbrowska-Budziło, prof. PK. 

Studium pozwala na podstawie szczegółowych badań ocenić wartość poszczególnych 
elementów, przez co odnaleźć właściwe działania części projektowej. Pierwsza faza jest 
zapoznanie się z terenem poprzez określenie zasobu – wyróżnienie jednostek jednolitych 
pod względem właściwości architektoniczno–krajobrazowych oraz określenie wartości dla 
poszczególnych jednostek w waloryzacji, co pozwoliło na wyłonienie podstawowych kie-
runków działania. Ważne jest określenie nie tylko układu przestrzennego, ale także cha-
rakteru kompozycji, czasu powstania danego założenia, zabudowy jak nawet określenie 
rodzaju pokrycia terenu. 

Studium treści w krajobrazie zostało zapisane w postaci: mapy znaczeń, zapisu tabela-
rycznego w wykorzystaniem piktogramów, które stworzono indywidualnie dla obszaru 
zalewu Bagry w Krakowie, a także poprzez tzn. karty modelowe, przedstawiające wyod-
rębnione modele różniące się między sobą właściwościami. 

Studium ponadto zostało wykonane w trzech etapach: zasób, waloryzacja i wytyczne. 

ZASÓB 

I. MODELE ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWE 

Obszar podlegający analizie to w przybliżeniu 160 hektarów. Podział na jednostki archi-
tektoniczno-krajobrazowe ułatwiły częste wizje terenowe, mapy, jak również liczna doku-
mentacja fotograficzna i literatura. Jednostki zostały wyodrębnione na postawie rożnych 
właściwości formalnych obszaru, takich jak ukształtowanie i pokrycie terenu, charaktery-
styka linii brzegowej, układ przestrzenny, typ zabudowy oraz specyfika szaty roślinnej na 
danych jednostkach. 

II. MAPA ZNACZEŃ 

Wszystkie oznaczenia zostały umiejscowione na kartach modelowych i tabelce. Każda 
jednostka i model architektoniczno-krajobrazowy został nazwany i przyporządkowano mu 
symbol literowy w postaci licz rzymskich i cyfr. Nadano również piktogramy obrazujące 
poszczególne właściwości każdego modelu w sposób jak najbardziej klarowny i dodatko-
wo je opisano w legendzie. Badania wykazały, że w granicach opracowania znalazło 
swoje miejsce wiele treści takich, jak: przyrodnicze, kulturowe czy emocjonalne dla mie-
szańców miasta Krakowa. 

III. TABELA 

Wszystkie oznaczenia Jednostki architektoniczno-krajobrazowe znalazły swoje odzwier-
ciedlenie również w Tabeli nr 1, przy każdej jednostce nadano numer oraz nazwę, która 
najlepiej określała dany obszar, co też przełożyło się na lepszą identyfikacje w terenie. 
Określenie czasu powstania zabudowy i założenia urbanistycznego pozwoliło na pełne 
wydobycie informacji specyficznych dla danej jednostki. Jak wcześniej wspomniano do 
opisania właściwości jednostek użyto piktogramów, które w dalszej części studium zosta-
ły użyte do opisania wyłonionych w toku analizy modeli funkcjonalno–treściowych stanu 
istniejącego. Kolejna część tabeli dotyczy zasobu, jako zapisu informacji związanych 
z poszczególnymi jednostkami architektoniczno–krajobrazowymi.  

                                                 
7 J. Bogdanowski,.  Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum Wrocław 1976. 
8 K. Dąbrowska-Budziło, Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Zeszyty Naukowe Poli-
techniki Krakowskiej nr 46, Kraków 2002, s.360-385. 
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W zasobie przedstawiono 42 jednostki, które zostały przyporządkowane do 28 modeli 
formalnych – opisanych cyframi rzymskimi. Na etapie badań można było stwierdzić wy-
stępowanie jednostek zbieżnych, które podstawowe wyróżniki formy nie różnią się od 
siebie znacząco.  
Poniżej przedstawiono piktogramy stworzone dla potrzeb kart modelowych i tabeli. Są to 
znaki graficzne specyficzne dla każdej kategorii formalnej tj. ukształtowanie terenu, linia 
brzegowa, układ przestrzenny i typ zabudowy, a także odmian przyrodniczych 
i charakteru kompozycji.  

WALORYZACJA 

Ocena jednostek architektoniczno-krajobrazowych pod względem wartości została prze-
prowadzona z podziałem na wartości materialne i niematerialne. Skala oceny obejmuje 
cztery stopnie: najwyższa, wysoka, średnia i niska.  
Najwyższe wartości materialne znajdują się na terenie zbiornika wodnego Bagry, zatoce, 
plaże i na północnym półwyspie, a także kopiec ze względu na największe walory przy-
rodnicze i kulturowe. Wysokie wartości przypisano zwłaszcza terenom przylegającym do 
akwenu wodnego. Są to obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, kulturalnych  
z interesującym ukształtowaniem terenu i punktami widokowymi. Wartości materialne 
średnie zostały przyporządkowane terenom głównie zurbanizowanym z racji dużych 
przekształceń przez człowieka, a także średniej jakości wykonania i architektury budyn-
ków. Tereny również oprócz gęstej zabudowy nie posiadają dużej ilości zieleni, co przy-
czyniło się do wyznaczenia takiej wartości dla tych jednostek. Obszary, którym zostały 
wytyczone takie same wartości to tereny zniszczone i pozbawione pokrycia szaty roślin-
nej, a także ogródkom działkowym i infrastrukturze kolejowej, które jest naturalną barierą 
dla całego założenia. Natomiast najniższe wartości przyporządkowano głownie terenom 
przemysłowym i poindustrialnym, które są pozbawione aspektów estetycznych, czy przy-
rodniczych i mają zdecydowanie negatywny wpływ na odbiór okolicy. Wartości niemate-
rialne zostały nadane jedynie sześciu jednostką. Są to obszary, które mają wysoką war-
tość dla społeczeństwa, którzy się identyfikują z tymi terenami, a także praktykują swoją 
wiarę (Kościół Trynitarzy).  

WYTYCZNE 

Na podstawie zebranych danych (zasób) i ocenienia wartości (waloryzacja) ustalono 
wytyczne, jakimi powinno się kierować w części projektowej. Uwzględniając treści w kra-
jobrazie pozwoliło to na większą precyzję oceny, co przełożyło się na dokładniejsze usta-
lenie wytycznych projektowych. Dla poszczególnych jednostek architektoniczno–
krajobrazowych wyznaczono następujące strefy ochrony:  

A – Strefa ochrony całkowitej – obejmuje jednostki o najwyższych wartościach, niosące 
ze sobą wiele treści, takich jak: malowniczość, rodzimość, oryginalność w zasięgu lokal-
nym i ponad lokalnym, wysokie wartości przyrodnicze i kulturowe. Strefa ta nakazuje 
pełną ochronę substancji, form, bogactwa zastałej fauny i flory. 

B – Strefa ochrony częściowej - obejmuje jednostki cenne pod względem kulturowym  
i przyrodniczym z zaznaczeniem, że tylko część jednostki podlega pełnej, lub cała jed-
nostka podlega ochronie mniej restrykcyjnej niż w strefie ochrony całkowitej. Dopuszcza 
się w niej ingerencje, ale pod pełną kontrolą konserwatorską lub krajobrazową

9. Obszary 
zawarte w tej strefie mogą być w pewnym stopniu przekształcone. 

                                                 
9 M. Krupa, Panoramy miast zabytkowych – ochrona i kształtowanie. Kraków. Wydawnictwo Politechniki Kra-
kowskiej, 2009, s. 83-84. 
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K – Strefa ochrony krajobrazu – dotyczy terenów o niższych walorach zarówno kultu-
rowych, jak i przyrodniczych. Ma znaczenie dla ochrony widoków i panoram, a także de-
cyduje o ekspozycji terenów cennych i wartościowych położonych w sąsiedztwie. 

P - Strefa przekształceń – obejmuje obszary dysharmonijne, zdewastowane, zdegrado-
wane i szczególnie zaniedbane, które należy poddać zabiegom rewaloryzacyjnymi lub 
rekultywacyjnymi, tak, aby docelowy efekt wskazywał na charakter strefy ochrony krajo-
brazu. 

Z – Strefa zachowania ładu - obejmuje tereny, którym trzeba ograniczyć czynności pro-
wadzące do zmian w ukształtowaniu terenu, drzewostanie, modernizowania istniejącej 
infrastruktury kolejowej oraz nie wprowadzaniu nowych elementów, które mógłby wpłynąć 
negatywnie na odbiór okolicy.  

W wytycznych uwzględniono również ogólne kierunki działania, które zostały przypisane 
do poszczególnych jednostek, które pokazują możliwe sposoby działań dla zastałego 
stanu w danej jednostce architektoniczno-krajobrazowej. Wyróżniamy pięć rodzajów dzia-
łań: 

Ochrona - zakres ochrony wszystkich elementów dziedzictwa składających się na struk-
turę przestrzenną stref w celu utrzymania stanu obecnego wnętrza z uzupełnieniami  
i uczytelnieniami formy10. 

Kreacja (krea) - tworzenie nowych wartości z wykorzystaniem inspiracji dawnymi forma-
mi i układami 

Integracja (inte) - scalenie charakteru przy łączeniu substancji starej i nowej oraz inte-
growanie układów i założeń urbanistycznych. 

Rewaloryzacja (RWLR) - przywrócenie rzeczywistej wartości zniszczonym obiektom, 
odnowienie ich w jak najlepszej formie do stanu pierwotnego 

Rekultywacja (RKTW) - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom 
przemysłowym, które w większości są zdewastowane i zdegradowane przez działalność 
człowieka. 

Aby uzyskać zamierzony efekt należy się posłużyć odpowiednimi sposobami działań 
odpowiednich dla danych stref ochrony. 

 
Ryc. 2. Mapa przedstawiająca waloryzacja i wytyczne dla terenu opracowania, źródło: projekt autora, 2011 
Fig. 2 Map showing the valorization and guidelines for land development, source: author's project, 2011 

                                                 
10 J. Welc-Jędrzejewska., E. Kulesza-Szerniewicz, B. Makowska, E. Stieler, E. Jagielska, Problematyka ochrony 
dziedzictwa kulturowego u zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – poradnik dla planistów. Warszawa: 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2004. 
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ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obecnie Bagry pomimo wysokich walorów przyrodniczych nie są dobrze zagospodaro-
wane. Teren przez wiele lat zaniedbania wymaga zdecydowanych działań, które podnio-
sły by bezpieczeństwo i stworzyły miejsce przyjazne mieszkańcom. Komunikacja w więk-
szej części jest logicznie rozplanowana, jednak poprzez brak zabezpieczeń przed podno-
szącą się wodą, która zniszczyła tą infrastrukturę, korzystanie z niej nie należy do naj-
przyjemniejszych. Zły stan nawierzchni uniemożliwia również używanie tego terenu przez 
osoby chore i niepełnosprawne. Zaplecze sanitarne dla osób korzystających z kąpieliska 
jest w bardzo złym stanie i wymaga natychmiastowej wymiany. Jedna z nielicznych inwe-
stycji, które pozytywnie wpłynęły na otoczenie to budowa w 2000 roku Ośrodka Żeglar-
skiego „Horn”, który uporządkował część terenu poprzez wybudowanie budynku o cieka-
wej architekturze, jak również odnowa pomostów przyległych do tego obszaru. Jednak 
pozostała część infrastruktury wodnej jest w bardzo złym stanie tj. połamane pomosty, 
zniszczona wieża dla ratowników, co sprawia jeszcze większe zagrożenie dla dzieci 
i młodzieży, którzy podczas lata spędzają tam swoje wakacje. Szata roślinna wymaga 
również działań w celu jej poprawy, gdyż większość drzewostanu to samosiewy, które nie 
są kontrolowane. Układ kompozycyjny od samego początku powstania zbiornika ma cha-
rakter swobodny, który również wymaga uporządkowania. Brak roślinności od infrastruk-
tury kolejowej powoduje generowanie dużego hałasu, a także negatywny efekt wizualny. 
W XX wieczne dzieje nie pozwoliły na utrzymanie terenu nawet w zadawalającym stanie, 
przez co zalew i otaczające go obszary wkroczyły w kolejny wiek zdewastowane, zarów-
no pod względem kompozycyjnym, technicznym, przyrodniczym, a nawet w fatalnym 
stanie budynków kubaturowych. 

 

 
Fot. 1. Zabudowa wielorodzinna. Źródło: Fot. Autora. 
Pic. 1. Multifamily buldings. Source: Fot. author. 

 
Fot. 2. Zabudowa jednorodzinna. Źródło: Fot. Autora. 
Pic. 2. Single-family houses. Source: Fot. author. 

 
Fot. 3. Zalew i Kościół Trynitarzy. Źródło: Fot. Autora. 
Pic. 3. Lagoon and Trinitarian church. Source: Fot. 
author. 

 
Fot. 4. Widok na zatokę. Źródło: Fot. Autora. 
Pic. 4. View on gulf. Source: Fot. author. 
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ogólna koncepcja zakłada uporządkowanie układu kompozycyjnego poprzez zagospoda-
rowanie terenu, rekompozycję oraz kreacje obiektów w celu stworzenia nowego progra-
mu funkcjonalnego i przywrócenia go mieszkańcom i turystom, którzy nawet przy złym 
obecnym stanie terenu często z niego korzystają. Zabiegi wyżej wymienione mają na 
celu stworzenia idealnego miejsca do organizacji wystaw, zawodów, imprez żeglarskich, 
realizacji wystaw plenerowych. Będzie to także idealna baza noclegowo-rekreacyjna dla 
turystów, którzy będą chcieli połączyć odpoczynek i zwiedzanie pięknego miasta, jakim 
niewątpliwie jest Kraków. 

Granicą opracowania zalewu bagry zawężona została do akwenu wodnego oraz jego 
najbliższych terenów otaczających go od strony północnej, północno-wschodniej, 
wschodniej, a także częściowo południowej, gdzie jedynie przewidziano wykorzystanie 
nieużywanych torów w celu stworzenia muzeum kolei. 

Układ komunikacyjny ze względu na zły stan lub w niektórych miejscach jego brak został 
zaprojektowany od nowa, a co najważniejsze utwardzony. Projektowany system ścieżek 
został tak poprowadzony, aby można było się szybko i komfortowo dostać na każdą 
część terenu. Są również miejsca, gdzie poprowadzono je faliście, zwłaszcza w części 
parkowej założenia, co umożliwia spacerowanie i zmniejsza natężenie w głównych cią-
gach komunikacyjnych. Główna aleja została poprowadzona od kładki pieszej nad torami, 
aż do altany kawowej, gdzie w pierwszej kolejności biegnie wzdłuż plaży, mijając cześć 
parkową, a następnie rozgałęzia się. Jedna została poprowadzona przez plac główny do 
budynku gastronomicznego i parkingu, natomiast druga idzie pomiędzy budynkami re-
stauracji i mostu zwodzonego na półwyspie. Kolejnym ważnym punktem jej przebiegu 
jest Ośrodek Żeglarski „Horn”, a następnie cześć sportowa (plaża, boiska), w tym miejscu 
dla zabezpieczenia terenu przed podnoszeniem się poziomu wody i zalaniem, aleja zo-
stała poprowadzona na sztucznie usypanym wale gdzie na samym jego końcu jest moż-
liwość przejścia przez pomost do pawilonu kawowego lub udania się na tereny nieobjęte 
projektem koncepcyjnym. 

 

Ryc. 3. Rzut całości z podziałem terenu na strefy, źródło: projekt autora, 2011 
Fig. 3 Masterplan of the division of land into zones, source: author's project, 2011 
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Od głównego ciągu jest wiele rozgałęzień w inne części terenu takie jak: kopiec ziemny, 
dojścia do okolicznych bloków, boisk, pól kempingowych, czy do proponowanych dom-
ków letniskowych. Są to ścieżki o szerokości mniejszej niż jak w głównej alei 3 metry, 
najczęściej jest to przedział pomiędzy 1,2-2,5 metra. Do układu komunikacyjnego zliczają 
się również wszelkiego rodzaju pomosty drewniane, które w projekcie występują bardzo 
często, jak również w wielu formach takich jak: przejścia, mola, pomosty oddzielające 
kąpieliska o różnej głębokości. Materiały, jakich użyto do wykonania ścieżek to przede 
wszystkim kostka granitowa o kolorze beżowym, która idealnie współgra z elementami 
małej architektury, a także projektowaną zielenią. Natomiast na placach został użyty be-
ton, który pomimo swojego surowego wyglądu idealnie współpracuje z pobliskimi budyn-
kami i roślinnością, a przede wszystkim z bardzo modernistyczną małą architekturą, two-
rząc wnętrza o stylistyce nie tylko nowoczesnej, ale również praktycznej. 

Teren zalewu Bagry został podzielony na strefy o różnych właściwościach i specjalistycz-
nych rozwiązań architektoniczno–krajobrazowych, które zostaną poniżej opisane: 

A – strefa wejściowo-parkingowa – projekt tej części założenia został zaprojektowany 
przede wszystkim z myślą o osobach, którzy przyjadą nad zalew samochodem, dlatego 
też znalazł się tutaj duży parking na 95 samochodów. Jest również zgodny z wytycznymi, 
jakie znalazły się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, mianowicie 
dokładnie w tym miejscu przewidziano miejsca postojowe dla aut o wymiarach  5,5m x 
2,5m11. Aby pojazdy nie ingerowały w dużym stopniu w otoczenie, zaprojektowano pergo-
le o konstrukcji stalowo-drewnianej z otworami dla roślin, dzięki takiemu rozwiązaniu 
całość nie tylko będzie ładnie wyglądać, ale również da cień poprzez zastosowanie tam 
pnączy i drzew. By ułatwić dojazd do parkingu zmodernizowane zostały również ulice 
dojazdowe poprzez wymianę nawierzchni, a także wprowadzenie chodnika. Ważnym 
elementem tej strefy jest nie tylko zaproponowana bryła budynku kubaturowego, który 
miałby pełnić funkcje restauracyjno-informacyjnej, z zapleczem sanitarnym, ale przede 
wszystkim miejsce spotkań w postaci skweru.  
Nawierzchnia placu głównego jak wcześniej wspominano została zaprojektowana z beto-
nowych płyt, które zostały połączone z mała architekturą tj. ławkami, jednak najlepszy 
efekt dało „poprzerywanie” nawierzchni w różnych miejscach, w których wprowadzono 
roślinność w postaci wysokich traw i drzew, a całość sprawia wrażenie jakby twarda ar-
chitektura przenikała się z tkanką zieloną. 
 

B – strefa rekreacyjna – Ta część projektu zakłada przeznaczenie obszaru pod aktywny 
wypoczynek, tj, pływanie, spacerowanie, pływanie na żaglówkach. W projekcie przewi-
dziano ponad dwustu metrową plażę, która została oddzielona pomostami, dzięki czemu 
kąpieliska o różnych głębokościach zostały od siebie odizolowane podnosząc przede 
wszystkim poziom bezpieczeństwa, a także możliwość korzystania przez osoby w różnym 
przedziale wiekowym.  
W tej strefie znalazł się również wybudowany dekadę temu Ośrodek Żeglarski „Horn”, 
który został zintegrowany z nowym otoczeniem poprzez zaprojektowanie placu wraz  
z małą architekturą przed budynkiem, jak również uporządkowanie terenu i nasadzenie 
nowych gatunków drzew. Istniejący hangar na żaglówki został odnowiony, sam budynek 
posiada ciekawą architekturę, dlatego też na bazie tego samego projektu został zapropo-
nowany drugi na cyplu, aby można było pomieścić jeszcze więcej łodzi. Istotnym elemen-
tem założenia jest zaprojektowanie pomostów od południowej części terenu, do których 
będą mogły być cumowane żaglówki, łodzie, jak również rowerki wodne. Cała marinę 
„otuli” molo, które zostanie zakończone niedużym placem z ławkami, a co najważniejsze 
będzie bariera dla przymocowanego przy pomostach sprzętu wodnego.  
Komunikacja ścieżek pieszych została poprowadzona wzdłuż zbiornika wodnego, jak 
również zostały zaprojektowane, jako przedłużenie pomostów drewnianych. Wzdłuż 
głównych ciągów pieszych wprowadzono małą architekturę w postaci koszy, oświetlenia, 
a także ławek, które w nocy będą podświetlane od spodu, co uwydatni interesujące wy-

                                                 
11 E. Neufert,.  Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wydawnictwo Arkady, 2008.. 
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gięcie przy podstawie. Strefa przybrzeżna została oczyszczona w postaci urządzenia 
roślinności wodnej, natomiast w miejscu kąpieliska podłoże zostało odmulone i wyrówna-
ne, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystających, jak również wprowadzono nową wieżę 
widokową dla ratowników.  
 

C – strefa sportowa – Główną dominantą w tym obszarze jest kopiec ziemny, którego 
kształt został poprawiony, jak również przeprowadzono przez niego ścieżkę, aby na 
szczycie można było podziwiać piękny widok na cały teren. Dla bezpieczeństwa wprowa-
dzono szklaną barierkę, która nie będzie wpływała negatywnie na odbiór otoczenia,  
a podniesie poziom bezpieczeństwa.  
Główna aleja, jak wcześniej wspomniano, poprowadzona została na sztucznie usypanym 
ziemnym wale, który będzie działał, jako naturalna bariera przed podnoszącą się wodą. 
Dzięki temu duża część terenu, która przy corocznych lipcowych deszczach znajdowała 
się pod wodą, niszcząc elementy, które się na niej były, pozostanie sucha. Sztuczny wał 
spotęguje widoki dzięki podniesieniu terenu o prawie dwa metry wysokości. Dla uprawia-
nia sportu przewidziano w tej strefie budowę boisk do kosza, tenisa, czy piłki plażowej, 
które oddzielono od siebie poprzez wprowadzenie siatki zabezpieczające dla poprawy 
bezpieczeństwa użytkujących te obiekty. Na terenie przewidziano również miejsce na 
pole kempingowe, co zwiększyłoby bazę noclegową i umożliwiło korzystanie przez więk-
sza liczbę osób z terenu w okresie letnim, żeby obsłużyć kemping wśród drzew przewi-
dziano budynek sanitarny, w którym znajdą się toalety i prysznice. Wprowadzona nowa 
zieleń będzie miała na celu odizolowania terenu zalewu bagry od domów jednorodzin-
nych i bloków, jak również wprowadzenie nowego bardziej swobodnego układu drzewo-
stanu.  
 

D – strefa mieszkalna – Główną dominantą na tym obszarze jest zalesione wzniesienie, 
którego wykorzystano malownicze usytuowanie zaraz przy zatoce, jak również dobrze 
zachowaną roślinność do stworzenia kameralnego skweru wśród drzew. Placyk ten jest 
usytuowany na uboczu, co zapewni interesujące miejsce do kontemplacji i odpoczynku. 
W strefie wprowadzono również nieduże domki letniskowe o powierzchni około 45 m2, 
które stworzyły, jak wcześniej wspomniano, bazę noclegową dla młodzieży i turystów, 
którzy chcieliby kilka dni w lecie spędzić w Krakowie. Każdy z budynków posiadałby jed-
ną sypialnię z łazienką, a także salon z aneksem kuchennym. Kubatury zostały usytu-
owane na planie fali, dobrym zabiegiem było również połączenie ich pergolą drewnianą, 
która da cień na części tarasów. Aby zapewnić komunikacje zaprojektowano promenadę 
pieszą pomiędzy budynkami, koncepcja ta stworzyła interesującą przestrzeń miedzy 
domkami, na której znalazły się elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, 
czy oświetlenie, co spowoduje, że goście, którzy będą korzystać z kompleksu mają moż-
liwość przebywania w interesującym miejscu. Obiekty znajdujące się przy nowo projekto-
wanych ścieżkach zostały przeznaczone na sklepy i pawilony usługowe, w których będzie 
można znaleźć: sklep spożywczy, salom z akcesoriami do pływania, bank i fryzjer. 
Wprowadzono również pomiędzy budynkami roślinność w postaci pnączy, żywopłotów 
oraz młodych drzew, które zabezpieczono przed ewentualnym zniszczeniem. Na północ-
nej części terenu od ulicy Koziej wprowadzono parkingi dla osób niepełnosprawnych, 
znalazły się tam po trzy miejsca postojowe, które następnie zostały oddzielone drzewem i 
znów trzy kolejne miejsca. Dzięki usytuowaniu tutaj dodatkowego postoju dla samocho-
du, osoby niepełnosprawne będą mogły szybciej i bardziej komfortowo dostać się na 
teren bez konieczności używania dużego parkingu. Zieleń dla całej strefy wprowadzono 
w postaci alei wzdłuż ścieżek pieszych, jak również zaprojektowano ciąg drzew i krzewów 
od strony wschodniej, aby odizolować od terenów przemysłowych, które negatywnie 
wpływają na odbiór okolicy i potęgują wrażenie przebywania w mieście, gdzie główna 
koncepcja dąży w jak największym stopniu do zniwelowania tego odczucia. 
 

E - strefa postoju żaglówek – Jak wspomniano wcześniej, zalew bagry to bardzo ma-
lowniczy teren, jednak obszar zatoki jest jednym z najpiękniejszych, dlatego też w projek-
cie skupiono dużą uwagę na zagospodarowanie tej przestrzeni. Już w pierwszym etapie 
w fazie projektowej przyjęto, że obszar ten będzie pełnił rolę do cumowania żaglówek, 
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które nadadzą mu charakteru „mazurskich jezior”. Aby uzyskać zamierzony efekt wpro-
wadzono system pomostów drewnianych, do których będą mocowane żaglówki. Więk-
szość ustawiono prostopadle do terenu, a także zaprojektowano pomost, który biegnie 
wzdłuż terenu do cumowania większych łodzi. Znalazło się również miejsce dla platformy 
drewnianej, która będzie pełnić role miejsca postojowego dla łodzi w celu naprawienia, 
czy sprawdzenia stanu technicznego żaglówek. Wysokie skarpy, które otaczają teren 
zostały w dwóch punktach zmodernizowane w celu przystosowania ich do możliwości 
sprowadzania łodzi z hangarów do wody. Ujście, które łączy zatokę i właściwy zbiornik 
bagry pogłębiono, a także wprowadzono most zwodzony, który w czasie przepływania 
żaglówek przez to miejsce zostanie podniesiony. 
 

F – strefa gastronomiczno–mieszkalna – na tym obszarze również przewidziano miej-
sca noclegowe w postaci takich samych domków letniskowych, co w strefie „D”, jednak  
w tym wypadku wszystkie budynki połączono pergolą drewnianą, która biegnie nad pasa-
żem spacerowym. Stworzyło to interesujące miejsce do przebywania w nim, a także dało 
cień przed budynkami. Wyżej wspomniany ciąg pieszy prowadzi od samego wejścia na 
półwysep, aż do placu przed główna restauracją, na którym umiejscowiono drewniane 
słupy i połączono je prętami, zabieg ten nadał miejscu charakteru bardziej „żeglarskiego”. 
Druga ważna aleja biegnie na przestrzał całej strefy, zaczyna się również od wejścia 
przez plac, a następnie pomiędzy budynkami restauracji, które tworzą pewien rodzaj 
bramy, aż do mostu zwodzonego. Przy tym ciągu pieszym, który tworzy oś widokową, 
wprowadzono również elementy małej architektury, a także zaprojektowano niską roślin-
ność. Sam plac jak i budynek gastronomiczny został nakreślony na planie koła, na którym 
ustawiono komplety mebli, aby osoby mogły skonsumować posiłek na świeżym powietrzu 
i podziwiać piękno zalewu. Aby spotęgować widoki, na dachu restauracji przewidziano 
zielony taras, na który również można się dostać i posiedzieć, a przy okazji podziwiać 
niesamowity widok na cały teren. Od południowej części terenu zaprojektowano również 
pływające pomosty drewniane, usytuowane prostopadle do terenu, do których będzie 
również można mocować sprzęt wodny. 
 

G – strefa parkowa – kompozycja przestrzenna została zaprojektowana w formie swo-
bodnej, nawiązującej do ogrodów angielskich. Poprowadzono kręte ciągi piesze, aby 
osoby, które mają ochotę w spokoju pospacerować udały się właśnie tutaj. Dużą rolę na 
tym obszarze odkrywa szata roślinna, w projekcie postanowiono zostawić większość 
drzewostanu, zostały wycięte pojedyncze jednostki z racji poprowadzenia ścieżek pie-
szych. Większość drzew jest w bardzo dobrym stanie, więc jedynie wprowadzono nasa-
dzenia w celu zagęszczenia tkanki zielonej, aby teren przypominał w jak największym 
stopniu park. Przy skarpie graniczącej z zatoką wprowadzono również budynek hangaru, 
taki sam jak znajduje się przy budynku Ośrodka Żeglarskiego „Horn”, jak również na cy-
plu, aby projekt w całości był spójny i jednolity. Jak we wcześniejszej strefie „D” wprowa-
dzono ciąg drzew i krzewów w celu odizolowania terenu przemysłowego od projektowa-
nego założenia parkowego. 
 

H – strefa plażowa – kluczowym elementem tego obszaru jest plaża piaszczysta, a tak-
że trawiasta, co sprawia możliwość korzystania przez dużą ilość osób z tego terenu. Ką-
pielisko przyległe, zostało oczyszczone i wyrównane dla potrzeb korzystających, na jego 
środku zaprojektowano długi pomost, który da możliwość spacerowania i skakania do 
wody, a także jest przedłużeniem łuku, jakie tworzą wszystkie pomosty, koncepcje ich 
można zauważyć na wyżej umieszczonym rzucie zagospodarowania zalewu. Ciągi pie-
sze przez obszar prowadzą albo do kładki pieszej, które prowadzą nad torami, albo do 
zaprojektowanego niżej muzeum kolei. 
 

I – strefa muzealna – obszar został tak zaprojektowany, aby wykorzystać istniejącą in-
frastrukturę kolejową, jaką są tory, na których umiejscowiono zabytkowe pojazdy szyno-
we, dzięki czemu teren będzie pełnił też funkcję edukacyjną. Wśród eksponatów posta-
wiono również zwykłe wagony, które zaadaptowano, jako mieszkalne, co przyczyni się do 
zwiększenia bazy noclegowej, a przede wszystkim da możliwość zamieszkania w intere-
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sującym miejscu, jakim jest wagon kolejowy. Natomiast południowe nabrzeże zalewu 
bagry zostało w większości pozostawione w takim stanie, jakim jest, ponieważ znajdują 
się tam szuwary w postaci pałek i traw wodnych, które są miejscem gnieżdżenia się pta-
ków. W nielicznych miejscach wprowadzono drewniane nieduże platformy dla wędkarzy. 
Zaprojektowano również szpaler drzew od strony nasypu kolejowego, aby stworzyć natu-
ralna zaporę dźwiękoszczelną i poprawić panoramę od strony kolei, która w dużym stop-
niu zniweluje widzianą infrastrukturę kolejową. 

 
Ryc. 4. Widok z lotu ptaka, źródło: projekt autora, 2011 
Fig. 4 Bird's-eye view, source: author's project, 2011 

DETAL I – PAWILON KAWOWY Z POMOSTAMI  

Ogólną koncepcją detalu I jest zagospodarowanie terenu półwyspu północnego w postaci 
altany umiejscowionej na platformie drewnianej, wraz z pomostami do cumowania żagló-
wek i łodzi dla osób, którzy będą chcieli skorzystać z pawilonu kawowego. 
Z powodu okresowych podniesień poziomu wody, a także niskiej wysokości terenu nad 
poziomem morza zdecydowano zbudować platformę 30 cm nad terenem, w celu zabez-
pieczenia obiektu przed ewentualnym zniszczeniem przez siły natury. Podest drewniany 
łączy się ze ścieżką na suchym lądzie, a następnie prowadzi nad wodą do platformy, na 
której stoi altana. Zabieg ten pozwolił ochronić w jak największym stopniu występującą 
zieleń na półwyspie, dzięki czemu siedząc na tarasie można podziwiać naturalną zieleń, 
która otacza nas z każdej strony.  
Sam obiekt pawilonu został zaprojektowany wraz z platformą na planie koła. Jest obiek-
tem o rozmiarach (18,4 x 18,4 m), który podstawę ma zbudowaną na 16 filarach, gdzie 
każdy z słupów został osadzony na fundamencie o głębokości 120 cm. Każde przęsło 
jest zrobione z drewna klejonego i wzmocnione czteroma pierścieniami z tego samego 
materiału. Łączniki stykają się z filarami na wysokościach: 295, 350, 480 i 600 cm. Każdy 
z filarów po osiągnięciu 352 cm wysokości wygina się i łączy z ostatnim pierścieniem.  
W samym środku altany został zaprojektowany bar również na planie, koła, który będzie 
obsługiwał gości korzystających z pawilonu. Jako elementy wyposażenia wprowadzono 
nowoczesne komplety mebli, w których użyto drewna i tkaniny przypominającej poszycie 
dachu całego obiektu. Te zabiegi spowodowały, iż zagospodarowanie całego cypla jest 
spójne i eleganckie. Natomiast fakt, że obiekt znajduje się z przy samym końcu opraco-
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wania i co najważniejsze z dala od części rekreacyjnej, będzie to miejsce spokojnie  
i zdecydowanie bardziej ciche, co umożliwi prowadzenie na tym obszarze spotkań towa-
rzyskich, a nawet biznesowych. 
 

Ryc. 5. Wizualizacja altany, źródło: projekt autora, 2011 

Fig. 5. Visualization on the arbor, source: author's project, 2011 

DETAL II – PLAC GŁÓWNY Z PAWILONAMI WYSTAWOWYMI 

Ogólną koncepcją zagospodarowania terenów na północ od zatoki jest projekt placu 
głównego, wraz z pawilonem wystawowym i infrastrukturą komunikacyjną oraz z wpro-
wadzeniem nowej zieleni.  

Teren znajduje się na lekkim podniesieniu, więc plac nie tylko będzie widoczny z daleka, 
ale również będzie zapewniał interesujące widoki z niego. Aby ułatwić dotarcie na teren 
zaprojektowano trzy ciągi schodów od strony południowej oraz wschodniej, gdzie każdy 
ma po 17 stopni plus spocznik. Natomiast od strony zachodniej wprowadzono główną 
aleje, która jest tak zaprojektowana, aby mogły z placu korzystać osoby niepełnosprawne 
i chore. Na jej przedłużeniu znajdują się dwa pawilony wystawowe, które przez połącze-
nie na szczycie za pomocą metalowych prętów tworzą wizualną bramę wejściową na 
plac. Budynki o wysokości 3 metrów są zbudowane z takich samych materiałów jak alta-
na kawowa tj. drewno klejone i poszycie wykonane z poliestru. Sam plac posiada dwie 
osie kompozycyjne na planie krzyża, gdzie w miejscu połączenia została zaprojektowana 
fontanna w postaci wodnych wytrysków z nawierzchni, która ma następnie swoje prze-
dłużenie, jako kaskada pomiędzy schodami od południowej strony. Aby dodatkowo pod-
kreślić osie widokowe zostały wprowadzone nieduże drzewa owocowe, które zapewnią 
cień osobom odpoczywającym. Ważnym elementem całego założenia są również ele-
menty małej architektury, zwłaszcza ławki, które dodatkowo pokreśliły osie kompozycyj-
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ne. Nawierzchnia została wykonana z płyt betonowych, które jak w wypadku placu przy 
parkingu idealnie współgrają z całym otoczeniem. Projekt został tak zrobiony, aby na 
placu można było realizować imprezy dla młodzieży, takie jak: żeglarskie, wystawy plene-
rowe, czy koncerty. Będzie to też idealne miejsce do spędzania wolnego czasu dla gości 
korzystających z domków letniskowych. 

 

Ryc. 6. Wizualizacja placu głównego. Źródło: projekt autora, 2011 

Fig. 6 Visualization of the main square. Source: author's project, 2011 

PODSUMOWANIE 

Projekt Zagospodarowania terenu zalewu Bagry w Krakowie przewiduje przywrócenia 
tego miejsca mieszkańcom Krakowa oraz turystom, a także powrót terenu do czasów 
świetlności i popularności założenia, jaką cieszyło się w przeszłości. 

Stworzenie nowego programu funkcjonalnego ma na celu nie tylko komercyjny użytek 
i rozrywkę użytkowników, ale także na ochronę i ocalenie niezwykle wartościowych tere-
nów pod względem przyrodniczo-kulturowym. Dzięki nowej koncepcji stwarza się nadzie-
ja na samowystarczalność w zakresie utrzymania budynków, jak i samego terenu parko-
wo-rekreacyjnego, na wysokim poziomie estetycznym. Takie działania pozwolą na ocale-
nie unikalnych terenów w skali miasta, jak nawet regionu. Ponieważ rzadko się zdarza 
żeby prawie w geometrycznym centrum dużej metropolii znajdowały się tereny nadające 
pod rekreacje, odpoczynek a nawet możliwość popływania żaglówką. 

Funkcja ośrodka rekreacyjnego w połączeniu z działalnością kulturową pozwoli na po-
nowne włączenie tego terenu w życie mieszkańców miasta. Ważnym elementem będzie 
promocja miejsca, a także uświadamianie społeczeństwa o możliwościach, jakie niosą 
„nowe bagry” tj. przede wszystkim czynny wypoczynek poprzez uprawianie sportów. 
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Wszystkie założenia projektowe zostały odniesione z wytycznych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a także studium zagospodarowania i kierunków 
przestrzennych miasta. Natomiast całość projektu zaprojektowano tak, aby w pełno wy-
dobyć walory miejsca i zapewnić ochronę wysokim wartościom przyrodniczym i estetycz-
nym całego założenia. 

RECREATION AREA IN THE CITY  
– THE REVITALIZATION OF THE LAGOON BAGRY IN KRAKOW 

THE REVITALIZATION OF THE LAGOON BAGRY IN KRAKOW 

The topic for this Master Thesis regards the concept of managing the territory of Ba-
gry reservoir. The area in question encumbers about sixty hectares, which are rich in 
natural values and cultural importance. Furthermore, Bagry is a place often visited by the 
locals and tourists of Krakow. 

It is hard to estimate the exact time when Bagry came to be what they are today, espe-
cially because there is no direct evidence when the extraction of the aggregate began on 
the wetland. But it is strongly believed that it took place during World War II. 

In the year 1945, when the German army retreated from Krakow, they managed to switch 
the water pumps off, which contributed to a swift filling of the trough in turn forming one of 
the largest water reservoirs in Krakow and region. 

Initial familiarization with the terrain uncovered the rich historical and natural connection it 
has with the unique species of wildlife and vegetation, which stands as the main reason 
for carrying out this process in the broad spatial context.  

Precise analysis of the terrain was made possible by becoming acquainted with the to-
pographical maps, high-rise maps and the carrying out of local visions. Thanks to those, 
a valuable data was gained, for instance: topography of the terrain (covering the territory 
in question), urban assumptions together with the existing development  as well as impor-
tant axes and sightseeing locations, which became the foundations for creating this pro-
ject. 

The following stage was a deep and careful interpretation of the area development plan, 
and the study of a territory conditionings and development directions for Bagry lagoon 
and its surrounding areas. As a result of this, a light shone upon what kind of problems 
the future concept may bring forth. 

The last stage of the terrain analysis was the valorization of the land by means of estimat-
ing its material and immaterial values for the particular architectural and landscape units. 

On the basis of the previously gathered information, new procedures were specified and 
carried out. 

The overall concept aims to arrange a composition of area through land management, 
recomposition and the creations of objects in order to create a new functional program, 
which will restore it for the residents and tourists, who use it often even despite its poor 
present condition 

The range of Bagry lagoon project was narrowed to a body of water and its surrounding 
areas coming from the northern, northeastern, eastern and some of the southern part, 
which only provided for the transformation of unused railway tracks in order to build a 
railway museum. 
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Communication system, due to its poor condition or deficiency in some places, has been 
designed from scratch, and most importantly – the ground was hardened. The proposed 
system of paths has been designed for everyone to be able to reach every part of the site 
quickly and comfortably. There are places where alleys are led sinuously, especially in 
parts of the park foundation, which enable walking and reduces the intensity of the main 
traffic routes. Main avenue was led from the pedestrian footbridge over the railway, up to 
the huts on the other side of the coffee grounds. 

Bagry lagoon area has been divided into zones with different properties and specialized 
architectural and landscape solutions, which will be described below: 

A - parking-entrance zone - a first element of the foundation was designed primarily re-
garding those who arrive by car, resulting in a design of a large parking lot for 95 vehi-
cles. 
B - recreation area - This section assumes devoting the project to its main purpose-active 
recreation i.e. swimming, walking, yachting. The project is expected to create a more than 
two-hundred meter long beach, separated by bridges, which will isolate from each other 
the pools of different depths. This solution is about to bring a higher level of security, as 
well as the possibility to use it by people of different ages.     
C - Sport area - The most prominent object in this area is a natural mound, whose shape 
has been improved. Furthermore, the path to the summit has been carved so you can 
admire the beautiful view over the whole area once you reach the top.                
D - living area - most prominent in the area is a wooded hill situated just off the bay, with 
its picturesque location and a well-preserved vegetation that create a cozy square in the 
trees. This square is located off the beaten track, which will provide a calm and quiet 
place for contemplation and rest. The zone also introduced small bungalows of approxi-
mately 45 m2, which created, as previously mentioned, the range of accommodation for 
young people and tourists who would like to spend a few days of summer in Krakow.  
E - staging area sailboats - As mentioned earlier, the whole area is very picturesque, but 
the bay area is a truly exceptional beauty, which is why the project focuses much atten-
tion on the development of this space. From the first planning stage, it was assumed that 
this area will serve as a dock for mooring sailboats, which will give it the nature of the 
"Masurian lakes."                     

F - catering floor area - the area also provided accommodations in the form of the same 
summer cottages as in zone "D", but in this case, all the buildings are combined with the 
wooden pergola that run over the walking passage.       
G - park area - spatial composition has been designed in the casual form, referring to the 
English gardens. Ideal place for peaceful stroll.     
H - Beach area - a key element of this area is a sandy and grassy beach, which enables 
numerous people to use it.      
I - museum area - the area has been designed to take advantage of an existing rail infra-
structure, i.e. tracks, on which the historic rail vehicles are positioned. Thus, the area will 
serve an education role.     

Through the creation of architectural design, two sites of the project were developed in 
detail:  
The general concept of the Detail I are the northern peninsula in the form of an arbor 
localized on a wooden platform, along with docks to moor sailboats and for people who 
want to use the pavilion coffee.    
Detail II of the project is located north of the bay and the concept is the main square, 
together with the exhibition pavilion and the communications infrastructure as well as the 
new greenery. The area is located on a small elevation , so the square will not only be 
visible from a distance, but also will provide interesting views from it. 

The aim of the project is to create a place of recreation and relaxation for locals of Kra-
kow, as well as creating an ideal resting place for tourists, which will enable the explora-
tion of this once King inhabited City and architectural pearls of Malopolskie province. 
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By the combination of interesting terrain with creating meticulous and high-class project it 
will allow a revitalization of the terrain and making it inhabitable by the locals. 

Throughout the project the author was trying to create an effect to intertwine with the idea 
of sustainable development strategy, which will give an opportunity to revitalize the whole 
area. 

The terrain presented will be an ideal location for the organization of various events, sail-
ing regattas, social meetings, outdoor exhibitions but above all it will be a great location 
for youth to spend their vacation time within the city. 
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STRESZCZENIE 

Jakość krajobrazu polski zależy od szeregu czynników. Coraz większą rolę zaczynają 
odgrywać społeczności lokalne i ich działanie w kwestii poprawy zagospodarowania 
przestrzeni publicznych w swoich okolicach. Artykuł prezentuje przykłady powiązanych 
działań użytkowników krajobrazu (projektantów, mieszkańców, władz)  jako podmiotów 
odpowiedzialnych za jakość krajobrazu.  

Słowa kluczowe: Konsultacje społeczne, krajobraz, partycypacja społeczna, przestrzeń 
publiczna. 

ABSTRAKT 

The quality of polish landscape depends on several factors. Increasingly important role is 
played by local communities and their effect in improving the management of public 
spaces in their vicinity. The article presents examples of landscape related activities of 
users (designers, residents, government) as the entities responsible for the quality of the 
landscape. 

Key words: landscape, public consultation, public participation, public space. 
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1. KRAJOBRAZ – OBRAZ KRAJU 

Zastanawiając się nad jakością polskiego krajobrazu warto zadać sobie pytanie: kto 
i w jaki sposób odpowiedzialny jest za obraz naszego kraju − obraz środowiska jakie 
zamieszkujemy. Zagadnienie to jest niezwykle szerokie i należy rozpatrywać w wielu 
kategoriach. Inaczej powinniśmy traktować krajobraz pierwotny, inaczej naturalny a jesz-
cze inaczej kulturowy. Inaczej także kształtuje się odpowiedzialność za wygląd krajobra-
zu w skali makro np. krajobraz całego regionu a inaczej w skali mikro np. przestrzeni 
publicznej miasta. W żadnej kategorii i w żadnej skali nie można pominąć wpływu antro-
pogenicznego. Człowiek jako świadomy i nieświadomy użytkownik oraz świadomy i nie-
świadomy twórca ciągle przekształca środowisko swojego życia, przyczyniając się tym 
samym do przekształcania krajobrazów. Czasami wpływ ten ogranicza się do całkowitego 
zaniechania działań np. w postaci całkowitej ochrony jak w przypadku krajobrazów pier-
wotnych czy naturalnych, które w niezmienionym kształcie mogą istnieć tylko dzięki takiej 
formie „uprawy”. Antropogeniczna presja o największej intensywności na kształt krajobra-
zu dotyczy oczywiście krajobrazów kulturowych. Historia tego typu krajobrazów sięga 
kilku tysiącleci1 .  

Kulturowe cechy krajobrazu uzyskały najbardziej fascynujące formy w toku rozwoju miast. 
Świadczy o tym zainteresowanie krajobrazem miejskim i miastami samymi w sobie nie 
tylko pośród specjalistów z dziedzin architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego 
czy socjologii miejskiej, ale przede wszystkim wśród ludności niezajmującej się krajobra-
zem miejskim na kanwie zawodowej. Miasto i piękno miasta

2 przyciąga nowych miesz-
kańców oferując koncentrację usług, dostępność miejsc pracy, liczne ułatwienia ale 
i pewnego typu ograniczenia, które w ogólnym bilansie rekompensowane są korzyściami 
wynikającymi z zamieszkiwania miasta. Piękno miast jest czynnikiem przyciągającym 
przede wszystkim turystów i miłośników krajobrazu miejskiego. Piękno miast wynika 
z naturalnego położenia i otoczenia, układu urbanistycznego zarówno w ujęciu planime-
trycznym jak i ze względu na tektonikę, ujęcia panoramiczne i całościowe oraz z kompo-
zycyjnego ukształtowania zespołów budynków i detali − miejskiej architektury3. O ile od-
wiedzający miasta turyści zazwyczaj oglądają tylko zawężony obraz – ograniczony do 
najpiękniejszych przestrzeni, o tyle mieszkańcy zmuszeni są do życia w przestrzeniach 
często mało atrakcyjnych a nawet opresyjnych. (ryc. 1, 2)      

Krajobraz Polski wynika z szeregu zachodzących na siebie czynników. Klimat i topografia 
wzbogacone pokryciem terenu kształtują krajobraz Polski od zarania dziejów. Człowiek 
dostając środowisko niejako w dzierżawę, na przestrzeni lat różnie gospodaruje tym do-
brem, ciągle go przekształcając. 

Z punktu widzenia formalnego − planowania przestrzennego − znamy instytucje i doku-
menty wpływające na kształt krajobrazu. Rada ministrów odpowiedzialna jest za Strategię 
Rozwoju Kraju którą można rozumieć jako zarys rozłożenia ciężarów funkcjonalnych 
w kraju. Piętro niżej znajduje się Koncepcja rozwoju województwa, która powinna 
uszczegóławiać Strategię Rozwoju Kraju w granicach województwa. Samorząd woje-
wódzki realizuje Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, który to plan 
staje się głównym narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej. W dokumencie tym 
wizualizuje się oddziaływanie władzy na rozmieszczenie funkcji i dynamikę rozwoju re-
gionu. Czołowym zadaniem Planu jest zarysowanie uwarunkowań przestrzennych dla 
rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, zurbani-
zowanego i kulturowego oraz dostosowanie go do potrzeb społecznych. Na poziomie 
gminy mamy do czynienia z dwoma dokumentami: obowiązkowym dla całego terytorium 
gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które po-
winno określać politykę zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta oraz Miejscowe 

                                                 
1 Kele F., Mariot P.,1986, Krajobraz Człowiek Środowisko, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, ss.68 
2  Kosiński W.,2011, Miasto i Piękno miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, ss.200. 
3
 Ibidem, 
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Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które są dokumentami prawa lokalnego. 
W chwili obecnej pokrywają 25% powierzchni kraju4. W przypadku ich braku obowiązują 
postępowania doraźne w postaci sporządzania „warunków zabudowy” opartych na zasa-
dzie tzw. „dobrego sąsiedztwa”.  Miejscowe Plany poprzedzone szerokimi analizami poza 
oczywistą regulacją prawną, dają szansę na harmonijne wprowadzanie nowych wartości 
przestrzennych. Same w sobie mogą prezentować wysokie walory kompozycyjne i ko-
rzystnie wpływać na obraz miasta czy dzielnicy. „Warunki zabudowy” niosą ze sobą za-
grożenia w postaci uznaniowości urzędniczej, asekuracyjnego decydowania i co chyba 
najgorsze zastąpienie oceny twórczości biurokracją5. A przecież chodzi o atrakcyjność 
gmin/miast zarówno w kontekście codziennego zamieszkiwania jak i konkurencyjności 
względem innych ośrodków.  

Od najdawniejszych czasów miasta wabią nowych mieszkańców. Eskalacja tego procesu 
istnieje od chwili uprzemysłowienia rolnictwa, industrializacji oraz rozwoju komunikacji 
i usług. Ciągły przyrost mieszkańców miast odsuwa na dalszy plan determinantę este-
tyczną w procesie urbanizacji.  

Co się dzieje jeżeli mieszkańcom zaczyna brakować przestrzeni publicznych rozumia-
nych jako atrakcyjne przestrzenie społeczne, tak koniecznych do zapewnienia potrzeb 
związanych z życiem w mieście? Jeżeli w dodatku władze samorządowe nie mają aktual-
nie pomysłu, planów miejscowych lub wiedzy o podobnych potrzebach?  

Warto przyjrzeć się oddolnym inicjatywom, które nieśmiało zaczynają realizować się 
w życiu społecznym Polski. 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA  

Inicjatywy lokalnych społeczności zazwyczaj ograniczają się do oprotestowywania inwe-
stycji, które w mniemaniu danej społeczności godzą w ich interes. Motyw wspólnego „za-
grożenia” jest dobrym stymulatorem do działania we wspólnym interesie – „przeciwko”. 
Rzadko zdarzają się sytuacje odwrotne, kiedy dana grupa społeczna wychodzi z inicjaty-
wą wspólnego działania – „pro”. 

Małopolski Instytut Kultury jest instytucją która w swojej działalności zwróciła uwagę m. 
in. na kwestie związane z poszukiwaniem i badaniem korzystnych sposobów kształtowa-
nia przestrzeni. Ośrodek realizuje program: „Autoportret. Debaty” który podejmuje próbę 
wypracowania skutecznej metody partycypacji społecznej z zakresu kształtowania prze-
strzeni publicznej. Z założenia metoda ta powinna wytworzyć efektywne narzędzia do 
współpracy mieszkańców świadomych swoich potrzeb, władz lokalnych, które formalnie 
odpowiadają za inwestycje oraz profesjonalistów – autorów konkretnych projektów – ar-
chitektów, architektów krajobrazu oraz urbanistów.  

2.1. Doświadczenia Nowohuckie 

Pilotażowym przedsięwzięciem w tej materii były warsztaty dotyczące krakowskiej Nowej 
Huty zorganizowane na przełomie 2007/2008 roku. Chodziło o zagospodarowanie zielo-
nego skweru w centrum „starej Nowej Huty” mieszczącego się pomiędzy osiedlem 
mieszkalnym „Centrum E” oraz Nowohuckim Centrum Kultury. Skwer ten jest istotny, 
gdyż stanowi swoisty zwornik pomiędzy tkaną urbanistyczną – zabytkowym układem 
socrealistycznej urbanistyki a tkanką przyrodniczą – Łąkami Nowohuckimi, które mają 
status Użytku Ekologicznego6.  

                                                 
4 Böhm A., 2011, Ochrona i tworzenie piękna – jak tego nauczać? [w:] Architektura Krajobrazu Studia i Prezen-
tacje, nr 2, Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, s.4-7. 
5 Ibidem, 
6 Zieliński M.,2010, Nowa Huta – miasto zielone, miasto socrealistyczne – koncepcja architektoniczno krajobra-
zowej rewitalizacji centrum Nowej Huty [w:] Przestrzeń i Forma, nr 13, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss.293-
310, 
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Skwer ten będąc miejscem ważnym dla wizerunku Nowej Huty był dobrym poletkiem dla 
poszukiwania modelu debaty. Jej efektem miały być:  
- umożliwienie mieszkańcom oraz organizacjom lokalnym i innym „interesariuszom”, tzw. 
stakeholders

7
, współuczestnictwa w procesie kreacji przestrzeni publicznej na poziomie 

wyższym niż tylko krytyka już przygotowanych projektów, 
- zespołowi profesjonalnemu (architektom i architektom krajobrazu) głębsze poznanie 
opracowywanego terenu, głównie z pozycji mieszkańców; wczesne rozpoznanie punktów 
zapalnych i ewentualnych kwestii problemowych mogących w dalszych etapach powo-
dować wybuchy konfliktów; nawiązanie dialogu z przyszłymi odbiorcami i użytkownikami 
oraz pozyskanie sprzymierzeńców w postaci mieszkańców, 
- władzy lokalnej udostępnienie jasnego sygnału o potrzebach i oczekiwaniach społecz-
ności lokalnej.  

Debata przebiegała według opracowanego wcześniej scenariusza i miała charakter kilku-
etapowy, w którego skład wchodziły m. in.:  

-Prezentacja podobnych rozwiązań zrealizowanych w innych miastach europejskich. 
Prezentacja miała na celu zainteresowanie społeczności lokalnej tematem, a także pełni-
ła funkcję edukacyjną, prezentując współczesne realizacje z zakresu architektury i archi-
tektury krajobrazu charakteryzujące się wysokim poziomem. 

-Warsztaty projektowe – całodzienna współpraca mieszkańców z projektantami owocna 
w wymianę opinii, zderzenie poglądów, poznanie potrzeb mieszkańców i profesjonalnego 
warsztatu projektowego. (ryc. 3, 4, 5)  

-Prezentacja koncepcji wypracowanych podczas warsztatów z możliwością oceny i wyra-
żenia opinii na ich temat. (ryc. 6) 

Warsztatom towarzyszyło zainteresowanie ze strony lokalnych mediów co budziło nadzie-
je na wzbudzenie zainteresowania władzy samorządowej, z której strony (Krakowski Za-
rząd Komunalny i Wydział Strategii), padła deklaracja o uwzględnieniu wypracowanych 
koncepcji. Miały być one wykorzystane przy opracowywaniu wytycznych projektowych do 
konkursu architektonicznego, którym objęty miał być m. in. teren skweru. W sierpniu 2011 
roku miasto ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny, ideowy na opracowanie 
koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej w osi Alei Róż i Placu Centralnego, w które-
go granicach mieści się omawiany wyżej skwer. Niestety w materiałach konkursowych 
zabrakło wytycznych wypracowanych w drodze debaty społecznej, raportu z warsztatów 
a nawet wspomnienia o fakcie ich przeprowadzenia. Był za to inny raport, z odrębnych 
analiz społecznych prezentujący ujęcie bardziej socjologiczne.  

Co więc przyniósł pilotażowy program? Przede wszystkim praktykę z zakresu logistyki 
podobnych przedsięwzięć i szereg doświadczeń dla wszystkich uczestników warsztatów. 
Dostarczył także potwierdzenia faktu, że aby tego typu warsztaty miały sens dla dobra 
krajobrazu, przestrzeni publicznej i społeczności lokalnych muszą one zakończyć się 
konsekwentnym działaniem ze strony decydentów. Pozostawienie pracy zespołu ludzi: 
specjalistów oraz mieszkańców bez reakcji, rodzi niechęć do podobnych aktywności.      
W odczuciach zainteresowanych, ich energia poszła na marne. Nie pomaga to w moty-
wowaniu społeczności lokalnych do współpracy. 

Doświadczenia zebrane podczas warsztatów w Nowej Hucie pozwoliły przystąpić do 
kolejnego projektu dotyczącego przestrzeni sąsiedzkiej w krakowskim Podgórzu. 

2.2. Doświadczenia podgórskie. 

Kolejna edycja programu odbyła się w listopadzie 2008 roku, dzięki zaproszeniu Prze-
wodniczącego Rady Dzielnicy XIII Podgórze i współfinansowana była również przez Ra-
dę Dzielnicy. Warsztaty dotyczyły zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy osie-

                                                 
7 Pawłowska K.,2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu Partycypacja spo-
łeczna, debata publiczna, negocjacje. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, ss.373 
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dlem Lipska a ulicą Mały Płaszów. Jest to obszar ok. 7 ha który przez szereg lat zarezer-
wowany był pod przebieg trasy Bagrowej − połączenia Podgórza z Nową Hutą linią cie-
płowniczą. Aktualnie zrodziło się pytanie: jak wykorzystać ten teren? Najkorzystniejsze 
wydaje się wykorzystanie na cele publiczne (m.in. szkoła, ośrodek kultury) oraz uzupeł-
niające je funcie rekreacyjne, które zapewnić mógłby park publiczny. Od pewnego czasu 
zauważa się intensywną presję inwestycyjną i rozwój zabudowy mieszkaniowej na tere-
nach sąsiadujących z omawianym terenem zielonym. Wobec takiej sytuacji teren może 
stać się jedyną enklawą zieleni i zapleczem rekreacyjnym dla okolicznej zabudowy. Kon-
strukcja warsztatów była zbliżona do tej wypracowanej podczas pracy w Nowej Hucie. 
Głównymi adresatami, do których trafiały zaproszenia były osoby w młodym wieku, rodzi-
ce małych dzieci. Warsztaty dostarczyły kolejnych doświadczeń dla organizatorów i za-
owocowały dwoma koncepcjami zagospodarowania terenu, które zostały przedstawione 
w sposób możliwie jak najbardziej czytelny dla „nieprofesjonalistów”. Powarsztatowa 
prezentacja wypracowanych koncepcji oraz publikacja ich w internecie zaowocowały 
durzą ilością opinii i wypełnionych ankiet, co dało jeszcze szerszy ogląd nastrojów spo-
łecznych. Organizatorzy zauważyli niską frekwencję osób przybyłych na warsztaty. Oka-
zuje się, że mieszkańcom zdecydowanie łatwiej mobilizować się w obliczu jakiegoś „za-
grożenia” – nieakceptowanej i uciążliwej w ich opinii inwestycji, niż w sytuacji kiedy mogą 
sami wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb.  

W chwili obecnej obszar którego dotyczyły warsztaty nie jest objęty żadnym planem miej-
scowym. Wydaje się, że podczas przystępowania do opracowania tego dokumentu mia-
sto powinno skorzystać z raportu po debacie. 

Wspólne działanie społeczności lokalnej przyniosło jednak wymierny efekt. Udało się 
zabezpieczyć teren dla przyszłej inwestycji spełniającej oczekiwania zawarte w koncep-
cjach powstałych podczas warsztatów. W miejscu gdzie przewidywano obszar rekreacyj-
no-sportowy powstał kompleks boisk z zapleczem „Orlik”.       

2.3. Doświadczenia w Mszanie Dolnej 

Inne doświadczenia z wpływu społeczności lokalnych na kształt krajobrazu i jakości prze-
strzeni publicznych zostały wyniesione z warsztatów chronologicznie drugich ale ze 
względu na swój charakter, omawianych na końcu. Inicjatywa tym razem wypłynęła od 
prywatnego inwestora – proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w 
Mszanie Dolnej. Właściciel dysponował terenem ok. 2 h pełniącym niegdyś rolę ogrodu 
plebańskiego. Ksiądz postanowił zagospodarować go na ogólnodostępny park/skwer dla 
mieszkańców miasta. Sam tak uzasadniał decyzję o podjęciu warsztatów społecznych: 
„Prowadzone debaty mają odpowiedzieć na pytanie, jakie są oczekiwania mieszkańców. 
W dużej mierze od tego są uzależnione dalsze plany dotyczące realizacji projektu. 
A może cały pomysł jest nietrafiony i lepiej byłoby zająć się czymś innym? Mam nadzieję, 
że ankieta pomoże odpowiedzieć na postawione pytania, a zaangażowanie, zwłaszcza 
ludzi młodych, pozwala na umiarkowany optymizm. W końcu nic o nas bez nas! Trzeba 
sobie życzyć, by dotychczasowe zaangażowanie i praca nie poszły na marne”.8 

W październiku 2008 roku zorganizowano warsztaty partycypacyjne według wypracowa-
nego w Nowej Hucie schematu. Ostatecznie wypracowano koncepcje, które w programie 
przestrzenno-funkcjonalnym godziły funkcje religijne i rekreacyjne przy zachowaniu ogól-
nego charakteru parku jako przestrzeni kulturowej a przy tym zielonej.  

Mimo, iż sprawa obecnie przycichła (głównie ze względu na zmianę władz samorządo-
wych po wyborach) wszystko wskazuje, że po zebraniu funduszy, inwestycja doczeka się 
realizacji, wzbogacając Mszanę Dolną w nową przestrzeń społeczną jednocześnie po-
zwalającą na rekreacje i rozwój duchowy.    

                                                 
8 Wypowiedź księdza Jerzego Raźnego proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Mszanie 
Dolnej, inicjatora utworzenia nowej przestrzeni publicznej w mieście, 2009, Debata społeczna na temat zago-
spodarowania parku przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, Raport, red. Anna Miodyńska, 
wydawnictwo MIK, Kraków, PDF,   
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W grudniu 2010 roku odbyła się w Krakowie debata społeczna „Jak być obywatelem mie-
dzy wyborami? Wspólne podejmowanie decyzji – skuteczne konsultacje społeczne” 
Głównym tematem było przyjrzenie się praktykom partycypacyjnym w Krakowie. Przed-
stawiciele władz miasta prezentowali swoje doświadczenia z tego zakresu. Okazuje się, 
że konsultacjom społecznym poddawane są jedynie inwestycje strategiczne z punktu 
widzenia miasta oraz takie których dotyczą protesty. Miasto widzi także problem niskiej 
frekwencji osób zainteresowanych (mimo zapraszania w mediach oraz poprzez ulotki). 
Wynikają z tego dwa wnioski: 
- lepiej przeprowadzać konsultacje nim wybuchną konflikty i dojdzie do oprotestowania 
inwestycji. Trudniej bowiem działać w sytuacjach zapalnych – lepiej je uprzedzać.  
- zamiast zapraszać do przyjścia lepiej pójść tam gdzie są ludzie i kiedy mają czas. „Na-
leży wykorzystać sytuację, w której grupa potencjalnych respondentów sama się zbiera 
lub pojawia z innego powodu (…) chętniej uzyskamy ich zgodę, gdy nie będą się spie-
szyć, np. na spacerze, w dniu wolnym od pracy, lub tam gdzie się nudzą, np., w pocze-
kalni do przychodzi, na przystanku autobusowym, w kolejce, w urzędzie.”9    

Niezwykle ciekawym zagadnieniem podczas krakowskiej debaty było ustalenie przy ja-
kiego typu inwestycjach i na jakim etapie ich planowania należy prowadzić konsultacje 
społeczne. Wydaje się, że władze samorządowe mając mandat społeczny uzyskany 
w wyborach powszechnych, powinny realizować zadania związane z rozwojem miasta. 
Często bywa tak, że inwestycje te dotykają konkretnych społeczności co najczęściej koń-
czy się niezadowoleniem społecznym i konfliktami.  

Wypracowanie idealnego modelu współpracy władz z mieszkańcami zajmie jeszcze jakiś 
czas a proces ten jest monitorowany przez autora niniejszej pracy.   

3. KRAJOBRAZ – WSPÓLNE DOBRO – WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Krajobraz jest dobrem wspólnym dlatego dążenie do jego jak najlepszego kształtu i jako-
ści powinno być priorytetem całości społeczeństwa. Nie tylko specjalistów zawodowo 
zajmujących się szeroko rozumianą przestrzenią, którzy mają moralny obowiązek podno-
szenia standardów w ochronie, zarządzaniu, gospodarowaniem i kreowaniem krajobra-
zów każdego typu. Wszyscy użytkownicy krajobrazu powinni brać odpowiedzialność za 
środowisko w którym żyją, w granicach swoich możliwości. Warto aby profesjonalny 
warsztat projektowy wzbogacony był o narzędzia partycypacyjne, które dają projektantom 
nowe możliwości rozpoznania uwarunkowań, problemów, poznania potrzeb przyszłych 
użytkowników oraz szereg innych. Niechęć do partycypacji często wynika z wyobrażenia 
o ograniczeniu swobody projektanta10. Jednak odpowiednie prowadzenie zajęć partycy-
pacyjnych może być inspirujące dla kadry profesjonalnej oraz pouczające dla ludności 
lokalnej. Troska profesjonalistów o piękno otoczenia, miast, regionów i krajów powinna 
objawiać się także w dokształcaniu społeczeństwa. Partycypacja w procesie kreacji może 
być okazją do edukowania przez uczestnictwo: „Jest to forma przekazywania wiedzy 
pozbawiona denerwującego dorosłych mentorstwa i dodatkowo kształcąca pożyteczne 
umiejętności i nawyki uczestnictwa charakterystycznego dla społeczeństwa obywatel-
skiego”11. Udział mieszkańców w projektowaniu czy konkretniej „przedprojektowaniu” 
wzbudza w nich poczucie docenienia. Specjaliści w odczuciu mieszkańców nie są ano-
nimowi technokratami, a mieszkańcy nie są anonimowymi odbiorcami projektu. Wysłu-
chanie opinii, uwzględnienie pewnych wskazówek, być może realizacja konkretnych po-
stulatów wzbudza w zaangażowanych w warsztaty mieszkańcach więź z projektem. Spo-
łeczność lokalna daje profesjonalnym twórcom legitymację działań i staje się ich sprzy-
mierzeńcem w obronie koncepcji.  

                                                 
9
 Zanim wybuchnie konflikt Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu prze-

strzeni, 2010, red. Pakłowska K., Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ss.180,  
10 Pawłowska K., 2008, Przeciwdziałanie… op. cit. 
11 Ibidem, 
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Ryc. 1. Jedna z najcenniejszych ekspozycji Wzgórza 
Wawelskiego. Widok z mostu Dębnickiego jest jed-
nym z najbardziej charakterystycznych dla krajobrazu 
Krakowa. Źródło: il. Fot. aut.  
Fig1 One of the most valuable exposition of the 
Wawel Hill. View from the Dędnicki Bridge is one of 
the most characteristic landscape of Krakow.                        
Source: The author’s photo. 

Ryc. 2.Widok z osiedla Na Kozłówce. Nawet daleki 
wgląd, który należy traktować jako wartość dodatnią 
nie rekompensuje mieszkańcom opresyjnego najbliż-
szego otoczenia. Źródło: il. Fot. aut.   
Fig.2. View from the “Na Kozłówce” settlements. Even 
the distant view, which should be regarded as a 
positive value does not compensate for the nearest 
residents oppressive environment. Source: The au-
thor’s photo 

Odpowiedzialność władz samorządowych nie może ograniczać się tylko do realizacji 
obowiązkowych dokumentów prawnych. Działalność samorządów powinna być zogni-
skowana na obywateli. Samorząd jest wybierany przez społeczeństwo dla społeczeństwa 
a nie odwrotnie. Aktywność obywatelska w polskich realiach zasługuje na uwagę władz. 
Pozostawianie tego typu aktywności ze strony mieszkańców i organizacji pozarządowych 
bez odzewu nie zachęca do ponownego udziału, co oddala nas od społeczeństw euro-
pejskich, w których zachowania obywatelskie są wyrazem dojrzałej demokracji. 

Jak pokazuje przykład Podgórza okazuje się, że warsztaty partycypacyjne mogą być 
dobrym narzędziem do obrony pewnych przestrzeni przed zabudowaniem ich 
i pozbawieniem tym samym przestrzeni społecznej. Przykład z Mszany Dolnej pokazuje, 
że wspólna praca nad konkretnym tematem może przynieść efekt w projekcie łączącym 
funkcje pozornie trudne do połączenia.   

  
Ryc. 3. Jedna z prezentacji podczas warsztatów 
partycypacyjnych  w Nowej Hucie.   Źródło: il. Fot. aut. 
Fig 3. One of the presentations during the workshop 
participating in Nowa Huta. Source: The author’s 
photo 

Ryc. 4. Debata nad makietą jednej w wypracowanych 
koncepcji.  Źródło: il. Fot. aut. 
Fig.4. The debate over the model of one of developed  
concept.Source:  The author’s photo      
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Ryc. 5. Wspólna praca architektów krajobrazu i miesz-
kańców podczas warsztatów w Nowej Hucie. Źródło: 
il. Małopolski Instytut Kultury 
Fig 5. Landscape architects and residents working 
together at a workshop in Nowa Huta. Source: Mało-
polski Instytut kultury 

Ryc. 6.Końcowa prezentacja koncepcji wypracowa-
nych podczas warsztatów partycypacyjnych w Nowej 
Hucie. Źródło: il. Małopolski Instytut Kultury 
Fig.6. Final presentation of the concept developed 
during the participatory workshops in Nowa Huta. 
Source:  Małopolski Instytut Kultury 

 

  
Ryc. 7. Wariant I koncepcji rekreacyjnego zagospoda-
rowania terenu zielonego w Podgórzu. Plansza pre-
zentująca idee a nie konkretne rozwiązania estetycz-
no-techniczne. Źródło: il. Małopolski Instytut Kultury 
Fig 7. Option I, the concept of recreational zone in 
Podgorze. The board presents ideas rather than the 
aesthetic and technical concrete solutions. Source: 
Małopolski Instytut kultury 

Ryc. 8. Wariant II koncepcji rekreacyjnego zagospoda-
rowania terenu zielonego w Podgórzu. Plansza pre-
zentująca idee a nie konkretne rozwiązania estetycz-
no-techniczne. Źródło: il. Małopolski Instytut Kultury 
Fig. 8. Option II, the concept of recreational zone in 
Podgorze. The board presents ideas rather than the 
aesthetic and technical concrete solutions. Source: 
Małopolski Instytut Kultury 
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4. PODSUMOWANIE 

Kształt i kondycja krajobrazu współtworzonego przez obywateli zależy od szeregu czyn-
ników i uwarunkowań. Planowanie przestrzenne będące tworzeniem prawa nie może być 
pozbawione zarówno talentu twórczego projektantów, który powinien gwarantować war-
tości ponadpodstawowe, jak i nie może być pozbawiony współpracy profesjonalistów 
z użytkownikami. Podobnie konkretne kreacje w przestrzeni publicznej powinny podnosić 
wartość estetyczną danych przestrzeni, najlepiej korzystając z wiedzy i współpracy zain-
teresowanych społeczności. Same społeczności nie powinny godzić się na mieszkanie 
w znijaczonym, inercyjnym lub opresyjnym środowisku, a wychodząc z inicjatywą do 
władz powinny dawać sygnał do zmian. Wreszcie same władze coraz częściej mają oka-
zje rozpoznania potrzeb i pomysłów mieszkańców. Oczywiście współdziałanie takie nie 
jest pozbawione mankamentów i może wydawać się trudne, lecz poprzez ciągłe podno-
szenie standardów w tej materii, daje szanse na bardziej odpowiedzialne kształtowanie 
krajobrazu miast, regionów oraz obrazu kraju w ogóle. Przed społeczeństwem stoi nieba-
gatelne zadanie − wypracowanie modelu debaty publicznej i wykorzystywanie narzędzi 
partycypacyjnych w kreacji przestrzeni publicznych przy wspólnej pracy na rzecz ładu 
przestrzennego i czynnika estetycznego w kreacji.   

IMPACT OF LOCAL COMMUNITIES ON URBAN LANDSCAPE  
EXPERIENCE AS AN EXAMPLE OF MALOPOLSKA 
 

Reflecting on the quality of the Polish landscape, ask yourself: who and how is 
responsible for the image of our country. We should treat the original landscape, 
otherwise natural and even different culture landscape. Otherwise, the shapes are 
responsible for the appearance of the landscape such as macro-landscape the entire 
region and the other at the micro level such as public space. In any category and in any 
scale you can not ignore the impact of anthropogenic. Man as a conscious and unaware 
user and the creator of environment constantly transforms their lives, thus contributing to 
the transformation of landscapes. Anthropomorphic most intense pressure on the shape 
of the landscape, of course, applies to cultural landscapes. Cultural landscape features 
the most fascinating forms received in the course of urban development. Evidence of this 
interest in urban landscapes and cities in themselves, not only among specialists in the 
fields of architecture, urban planning or urban sociology, but mainly among the population 
not involved in the urban landscape on the field of life. While visiting the city, tourists 
usually watch only a narrow picture - limited to the most beautiful space, with so many 
people are forced to live in areas often unattractive and even oppressive. What happens 
when people run out of public spaces understood as an attractive social spaces, as 
necessary to ensure the needs of life in the city? If in addition the local authorities 
currently have no idea or knowledge of local needs? The initiatives of local communities 
usually limited to protest investments, which in the opinion of the community are bad in 
terms of their interest. Motif common "threat" is a good stimulus to act in the interest of - 
"against". Rarely, there are situations reversed, when a social group is putting forward 
joint action – the "pro". 

Malopolska Cultural Institute is an institution which in its activities drew the attention of, 
among others. on issues related to the exploration and examination of beneficial ways of 
forming space. Centre carries out a program: "Self-Portrait. Debates, "which attempts to 
develop effective methods of public participation in the field of shaping the space of 
interest. In principle this method should produce effective tools for collaboration residents 
aware of their needs, local authorities, which are formally responsible for the investment, 
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and professionals - authors of specific projects - architects, landscape architects and 
urban planners. 

Pilot project in this matter were workshops on Cracow Nowa Huta. This place being 
important for the image of Nowa Huta was a good model for the search of an untreated 
plot of the debate. Its effect was to be: - To enable stakeholders participation in the 
process of creation of public space at a level higher than the criticism already prepared 
projects 

- A professional team (architects and landscape architects), a deeper knowledge of the 
area being developed, mainly from the position of the inhabitants, early recognition of 
potential trouble spots and problem issues in subsequent stages may cause outbreaks of 
conflict, establishing a dialogue with prospective customers and users, and gain form 
residents, 

- A local authority providing a clear signal about the needs and expectations of local 
communities. 

The debate proceeded according to the scenario developed earlier and had three part : 

- Presentation of similar solutions implemented in other European cities. The presentation 
was aimed at local community interest in the subject, and also served as educational, 
presenting projects in the field of contemporary landscape architecture characterized by a 
high level.  

- Design Workshop - all day co-inhabitants of the successful designers in the exchange of 
views, the clash of ideas, knowledge and professional needs of the residents of the 
design workshop.  

- Presentation of the concepts developed during the workshop with the possibility of 
evaluating and expressing an opinion on them.  

Workshops provide practice in logistics of similar projects and a number of experiences 
for all workshop participants. Also provided confirmation that this type of workshop to 
make sense for the good of the landscape, public space and local communities, they 
must end the consequent action on the part of policymakers. Leaving a team of people: 
professionals, and residents without reaction, raises similar aversion to activity. The 
feelings involved, their energy is lost. It does not help in motivating local communities to 
work together. 

Subsequently, still held two rounds of workshops conducted by schamatu previously 
tested. They provided a number of market experience and are an important material for 
research. 

In December 2010 took place in Krakow, social debate, "How to be a citizen between 
elections? Shared decision making - effective public consultation "The main theme was to 
look at the participatory practices in Krakow. Representatives of the city authorities 
presented their experience in this field. It turns out that public consultations are subjected 
only to strategic investment from the perspective of the city and those affected by the 
protests. The city also sees the problem of low turnout of people interested (in spite of 
inviting the media and through leaflets). This results in two conclusions: 

- It’s better to consult it before than conflicts will erupt, to contest the investment. 

- It’s better to go where people are and when they have time than invite them 

The landscape is a common good so shape and quality of landscape should be a priority 
for society as a whole. All users of the landscape should take responsibility for the 
environment in which they live. It would be nice to enriched professional workshop by 
participatory tools that give designers new possibilities for the diagnosis of conditions, 
problems, understanding the needs of future users and a number of other. The 
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responsibility of local authorities can not be confined only to the implementation of 
mandatory legal documents. Government activities should be focused on the citizens. 

The shape and condition of the co-created by the citizens of the landscape depends on a 
number of factors and conditions. Land use planning which lawmakers can not be 
deprived of both the creative talent of designers and their cooperation with users. 
Similarly, specific performances in public spaces should improve the aesthetic value of 
the data space, using the best knowledge and cooperation of interested communities. 
Communities themselves should not settle for living in an oppressive environment, and 
leaving the initiative to the authorities should give a signal to change. Finally, the same 
authorities increasingly have the opportunity identify the needs and ideas of residents. Of 
course, such cooperation is not without shortcomings and may seem difficult, but through 
the continuous improvement of standards in this matter gives opportunities for more 
responsible management of the landscape of cities, regions, and the image of the country 
in general. Before the society is considerable task - to develop a model of public debate 
and the use of participatory tools in the creation of public spaces with a common work for 
the spatial and aesthetic factor in the creation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1] Böhm A., 2011, Ochrona i tworzenie piękna – jak tego nauczać? [w:] Architektura Krajobrazu 
Studia i Prezentacje, nr 2, Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, s.4-
7. 

[2] Co dalej? Model debaty społecznej wypracowany w ramach projektu „ Autoportret. Debaty” 
raport z debaty na temat zagospodarowania terenu zielonego między Nowohuckim Centrum 
Kultury a centrum E w Nowej Hucie, Raport, red. Anna Miodyńska, wydawnictwo MIK, Kra-
ków,2008, PDF,  

[3] Debata społeczna na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. św. Michała Archa-
nioła w Mszanie Dolnej, Raport, red. Anna Miodyńska, wydawnictwo MIK, Kraków,2009, PDF,  

[4] Debata społeczna na temat zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy osiedlem Lipska a 
ulicą Mały Płaszów, Raport, red. Anna Miodyńska, wydawnictwo MIK, Kraków,2009, PDF,  

[5] Kele F., Mariot P.,1986, Krajobraz Człowiek Środowisko, Wydawnictwo Ossolineum, Wro-
cław, ss.68 

[6] Kosiński W.,2011, Miasto i Piękno miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 
ss.200. 

[7] Pawłowska K.,2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu 
Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje. Wydawnictwo Politechniki Krakow-
skiej, Kraków, ss.373 

[8] Zanim wybuchnie konflikt Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i 
kształtowaniu przestrzeni, 2010, red. Pawłowska K., Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 
Kraków, ss.180, 

[9] Zieliński M.,2010,  Nowa Huta – miasto zielone, miasto socrealistyczne – koncepcja architek-
toniczno krajobrazowej rewitalizacji centrum Nowej Huty [w:] Przestrzeń i Forma, nr 13, Wy-
dawnictwo SFERA, Szczecin, ss.293-310, 



546 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

O AUTORZE 

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura Krajo-
brazu. Asystent w Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu PK. Członek Stowa-
rzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Rozwija zainteresowania tematami szeroko 
rozumianej kreacji w przestrzeniach publicznych. Laureat konkursów architektoniczno - 
krajobrazowych. 

AUTHOR’S NOTE 

Graduated from the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology majoring 
in Landscape Architecture. Assistant in Landscape Architecture at Cracow University of 
technology. Member of the Polish Association of Landscape Architects. Develops interest 
in the broader themes of creation in public spaces. Winner of landscape architectural 
competitions. 



 

 

 H I S TO R IA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

ŚREDNIOWIECZNE RATUSZE  
W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ –GENEZA   

MEDIEVAL TOWN HALLS IN WESTERN EUROPEAN COUNTRIES – ORIGINS 

Ewa Augustyn - Lendzion 
dr inż. arch./adiunkt 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie   
Wydział Budownictwa i Architektury 
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego 
Zakład Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRESZCZENIE 

Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach procesu kształtowania się 
pierwszych ratuszy - siedzib nowych, mieszczańskich władz miejskich na terenie Europy 
Zachodniej. 

Słowa kluczowe: ratusz, miasto średniowieczne. 

ABSTRAKT 

This article aims to present selected examples of the process of forming the first town 
halls – the seats of new, middle-class municipalities in Western Europe. 

Key words: town hall, medieval city. 
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WSTĘP 

W okresie średniowiecza w miastach europejskich zaczęły powstawać budowle o nowej 
funkcji – ratusze. Były one siedzibami organów samorządu miejskiego a ich rozwój wiązał 
się z uzyskiwaniem przez mieszczan coraz większego wpływu na rządy miastami.  

Najstarsze ratusze pochodzą z epoki romańskiej, jednak dopiero w okresie gotyku, gdy 
gminy miejskie były wystarczająco bogate by uniezależnić się od władzy feudalnej, wzno-
szono siedziby Rady Miejskiej o ukształtowanej funkcji i formie. 

Uzyskiwanie samodzielności przez mieszczaństwo a w związku z tym wykształcanie się 
układu funkcjonalnego i formalnego nowych budowli przebiegało na terenie Europy nie-
równomiernie pod względem terytorialnym i czasowym. Powodem tego były różne wa-
runki polityczne i ekonomiczne występujące na poszczególnych obszarach. 

Celem artykułu jest przedstawienie procesu kształtowania się pierwszych siedzib nowych 
władz miejskich na terenie Europy Zachodniej, na wybranych przykładach. 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SAMORZĄDU MIEJSKIEGO  

Średniowieczne miasta były zarządzane przez feudałów świeckich lub duchownych. Co 
prawda istnieją wczesne przykłady wpływu mieszczaństwa na zarządzanie miastem (po-
przez możliwość wyboru urzędnika miejskiego rządzącego w imieniu feudała1), jednak 
w większości miast mieszkańcy byli całkowicie zależni od pana feudalnego. W miarę 
bogacenia się i umacniania swojej pozycji mieszczaństwo pragnęło coraz większej sa-
modzielności i przejęcia rządów w mieście. 

Ruchy komunalne wystąpiły najwcześniej w bogatych ośrodkach południowej i zachodniej 
Europy – już po roku 10002. Najpierw we Włoszech, gdzie brakowało silnej władzy mo-
narchicznej a region był rozbity pod względem politycznym. Poczynając od Lombardii, 
gdzie samorządne komuny miejskie pojawiły się najwcześniej, poprzez Emilię i Toskanię 
ruch emancypacji miast objął w XII w. północną i środkową część półwyspu. Dotyczył 
głównie bogatych ośrodków handlowo – rzemieślniczych, które stawały się republikami 
miejskimi3. W XI w. samorząd uzyskiwały bogate centra sukiennicze Flandrii i ośrodki 
niektórych rejonów Francji. W Anglii rozwój gospodarczy miast związany z produkcją 
i eksportem wełny przypada na wiek XII i XIII. Wiele ośrodków uzyskało wtedy samorząd, 
co potwierdzone zostało wydaną w 1215 r. Wielką Kartą Swobód. Na terenie Niemiec 
kolebką ruchów mieszczańskich były biskupie miasta Nadrenii. Ograniczone swobody 
uzyskało tamtejsze mieszczaństwo już w początkach XII w.4 Stopniowo samorząd uzy-
skiwały także miasta innych regionów Niemiec. Nasilenie tego procesu przypadło na wiek 
XIII. Wraz z ekspansją polityczną i gospodarczą Niemiec oraz rozprzestrzenianiem się 
reformy miejskiej nowe formy organizacji życia miejskiego wykształcone w Europie Za-
chodniej przenoszone były na tereny wschodnie i północne. W XIII w. Rady Miejskie po-
jawiły się na pogranicznych terenach Rzeszy, w Meklemburgii, Brandenburgii, państwie 
krzyżackim, Czechach, na Węgrzech, na terenie Skandynawii5. 

Proces formowania się organów samorządu mieszczańskiego był długotrwały6. Ustano-
wienie Rady Miejskiej nie było równoznaczne z uzyskaniem całkowitego wpływu na rządy 
miastem. Początkowo na skład Rady mógł wpływać feudał a równolegle z Radą władzę w 

                                                 
1 A. Wędzki, Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku, Warszawa – Poznań 1974, 
s. 189, 196 – 197. 
2 G. M. Tabarelli, Palazzi Pubblici d’Italia. Nascita e trasformazione del Palazzo Pubblico in Italia fino al XVI 
Secolo, Milano 1978,  s. 9. 
3 G. Korompay, Kształtowanie głównych placów miejskich we Włoszech w okresie średniowiecza, Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki 1966 t. 11, z. 1, s. 32; T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 
1990, s. 260, 356. 
4 K. Gruber, Das deutsche Rathaus, München 1943, s. 9. 
5 A. Wędzki, op. cit., s. 106 i n., 203 – 204; F. D. Jacob, Ostdeutsche Rathäuser, Leipzig 1992, s. 34; T. 
Eriksson, Medeltiden, w: Konsten i Sverige, t. 1: Från forntid till 1800, red. S. Sandström, Oslo 1994, s. 122.  
6 A. Wędzki, op. cit., s. 191. 
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mieście sprawował urzędnik – przedstawiciel właściciela miasta7. Posiadał on znaczne 
uprawnienia, w tym także sądownicze, które mógł dzielić z sądem ławniczym (Ławą). 
W miarę umacniania się pozycji patrycjatu, władze mieszczańskie uniezależniały się od 
feudała, przejmując i skupiając władzę ustawodawczą i wykonawczą8.  

PIERWSZE SIEDZIBY WŁADZ MIEJSKICH 

W nielicznych tylko ośrodkach ratusze powstawały bezpośrednio po ukonstytuowaniu się 
Rady. Większość nowo powstałych gmin miejskich była początkowo zbyt słaba pod 
względem politycznym i ekonomicznym, by wznosić okazałe siedziby władz samorządu. 

 

Ryc. 1. Palatium cesarskie w Gelnhausen 
(1170 r.). Źródło: Jens Reimann 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik
:Kaiserpfalz_GN_2.jpg&filetimestamp=2005
1029103814                  
Fig. 1. Palatium in Gelnhausen (1170). 
Source: Jens Reimann 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik
:Kaiserpfalz_GN_2.jpg&filetimestamp=2005
1029103814     
 

Zgromadzenia mieszczan mogły odbywać się nawet pod gołym niebem, tak jak to miało 
miejsce we Florencji9. Jednak w większości przypadków dla potrzeb zebrań Rady adap-
towano istniejące już obiekty lub tylko wykorzystywano obszerne pomieszczenia niektó-
rych z nich. Posiedzenia Rady odbywały się często w budynkach kościelnych. Tak było 
na przykład we Włoszech – w Volterze, Sienie, Viterbo10 i duńskim wówczas Malmö11. 
We Francji, która nie odegrała znaczącej roli w kształtowaniu formy ratusza, aż do końca 
XV w. funkcję miejsca zebrań mogły pełnić kościoły, domy kupieckie lub obronne wieże12. 
Znane są przypadki, że pierwszą siedzibą władz samorządu był dom mieszczański (m. in. 
w Wormacji13, Lubece14, Pradze, Frankfurcie nad Menem15, Saint - Antonin we Francji16).  

Jednak dla wykształcenia się układu przestrzennego ratusza podstawowe znaczenie 
miały siedziby feudałów (obronne domy i wieże) oraz hale pełniące funkcję domów ku-
pieckich, sukiennic i domów zabaw. Istniały one w miastach wcześniej niż ratusze. Po-
                                                 
7 Charakterystyka stanowiska urzędnika miejskiego na terenie Europy środkowej – A. Wędzki, op. cit., s. 190 – 
202.Innym rozwiązaniem mogły być wspólne rządy patrycjatu i feudałów mieszkających w obrębie miasta – T. 
Manteuffel, op. cit., s. 148. 
8 A. Wędzki, op. cit., s. 207 – 209. 
9 G. Korompay, op. cit., s. 32. 
10 W Volterze katedra oprócz funkcji sakralnych pełniła do 1257 r. również funkcję sali obrad. W Sienie – San 
Cristoforo do 1280 r. – G. Korompay, op. cit., s. 32 i przyp. 26. 
11 Południowe prowincje dzisiejszej Szwecji – Skania (Skåne), Halland i Blekinge od początku istnienia państwa 
duńskiego znajdowały się w jego granicach. Dopiero na mocy traktatu z Roskilde z 1658 r. zostały przyłączone 
do Szwecji. 
12 I. L. Maca, I. W. Ern, Architektura Francji, w: Wsieobszczaja istoria architektury, t. 4, Leningrad – Moskwa 
1966, s. 349, 403. 
13 F. D. Jacob, op. cit., s. 35. 
14 K. Gruber, op. cit., s. 11. 
15 M. Zlat, Ratusz – zamek mieszczan: symbolika typu architektonicznego i jego form, w: Ratusz w miastach 
północnej Europy. Materiały z sesji „Ratusz w miastach nadbałtyckich”., Gdańsk 1977, s. 31. 
16 G. A. Sarkisian, Architektura Francji, w: Wsieobszczaja istoria architektury, t. 4, Leningrad – Moskwa 1966, s. 
97. 
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czątkowo pomieszczenia w nich mogły być użytkowane okazjonalnie, w czasie obrad. 
Z czasem niektóre budowle w całości zamieniono na stałe siedziby Rady Miejskiej. 

 

 

Ryc. 2. Ratusz w Brugii. Źródło: Rafaël Delaedt 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Brugge_belfort.jp
g&filetimestamp=20060605171321 
Fig. 2. The Town Hall in Brugge. Source: Rafaël Delaedt 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Brugge_belfort.jp
g&filetimestamp=20060605171321 

 

Na terenach Niemiec leżących na zachód od Łaby ratusz wywodzi się prawdopodobnie 
z prywatnej warowni wójta. Wraz z degradacją znaczenia urzędnika feudalnego, jego 
siedziba była przejmowana przez samorząd mieszczański17. Za najstarszy ratusz Nie-
miec uważa się tzw. Dom Romański w Gelnhausen z drugiej połowy XII w. Był on począt-
kowo siedzibą wójta. Pod względem formalnym powiela schemat palatium18 (ryc. 1). 

W północnej Francji i Flandrii wzorem dla kształtujących się w drugiej połowie XII w. 
mieszczańskich wież miejskich (tzw. beffroi) były wieże feudalnych zamków. Początkowo 
mieszczanie nabywali wieże od suwerenów. Następne, wznoszone za zgodą feudała, 
nawiązywały do budownictwa zamkowego pod względem formalnym19. Mogły być bu-
dowlami wolnostojącymi lub połączonymi z budynkami sukiennic jak np. w Ypres, Brugii 
lub Mechelen. Początkowo zastępowały ratusz, z czasem stały się jego najbardziej cha-
rakterystycznym elementem (ryc. 2). 

Szczególnie przydatne do roli sal obrad samorządu były budowle halowe pełniące funkcję 
domów kupieckich i sukiennic. Obiekty takie budowano w rozwiniętych ośrodkach Europy 
w okresie wczesnego średniowiecza, już od X w.20 Hale chroniły towary, pełniły funkcję 
obiektów targowych i składów. Sytuowane były w centrum miasta, co ułatwiało feudałowi 
nadzór nad handlem i pobieranie opłat21. Często wznoszone z trwałego materiału, miały 
zazwyczaj plan wydłużonego prostokąta, choć w dużych ośrodkach Flandrii (np. Ypres, 

                                                 
17 H. J. Mrusek, Nowe badania nad średniowiecznymi warowniami prywatnymi w osiedlach niemieckich, Kwar-
talnik Architektury i Urbanistyki 1958 t. 3, z.3 - 4, s. 299 i n.; F. D. Jacob, op. cit., s, 54. 
18 K. Gruber, op. cit., s. 26 – 27; F. D. Jacob, op. cit., s. 53; H. J. Mrusek, op. cit., s. 304; W. Kiewert, Deutsche 
Rathäuser, Dresden 1961, s. 8. 
19 E. Gąsiorowski, Ratusz Staromiejski w Toruniu w okresie średniowiecza, Toruń 1971, s. 27 i n.; M. Zlat, op. 
cit., s. 20 i n. 
20 Np. we Francji, w Paryżu – S. Świszczowski, Sukiennice na rynku krakowskim w epoce gotyku i renesansu, 
Biuletyn Historii Sztuki 1948, r. X, nr 3 -4, s. 285. W Niemczech, w Corvey w Westfalii dom kupiecki datuje się 
na rok 950 – E. Gąsiorowski, op. cit., s. 23. Ten typ budowli osiągnął największy rozwój we Flandrii (związane to 
było z rozwojem sukiennictwa) i niemieckich miastach związanych z Hanzą. 
21 G. Balińska, Rozwój urządzeń handlowych i administracyjnych w blokach śródrynkowych miast śląskich do 
końca XV w., Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1981 t. 26, s. 133. 
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Brugia) mogły to być założenia wieloskrzydłowe z wewnętrznymi dziedzińcami22. Wnętrza 
podzielone były rzędami słupów na trzy, a najczęściej dwa podłużne trakty. Przekryte 
były zwykle stropami, choć występują przykłady hal ze sklepieniami (np. sukiennice 
w Paryżu z 1417 r.23) lub z otwarta więźbą dachową (sukiennice w Ypres i Brugii24).  

W południowej Francji były to budowle parterowe, we Flandrii, Niemczech i Włoszech 
zwykle dwukondygnacyjne. Parter mieścił stanowiska kupieckie, piętro pełniło funkcje 
handlowe i magazynowe25. Jednoprzestrzenność wnętrza i łatwość usuwania stanowisk 
powodowały, że hale wykorzystywano również do odbywania zgromadzeń. Z czasem 
piętro traciło funkcje związane z handlem na rzecz funkcji municypalnych26. Niektóre 
z hal zostały z czasem adaptowane na ratusze (np. w Mechelen – ryc. 3)27.  

 

Ryc. 3. Ratusz w Mechelen. Źródło: 
city_hopper 
http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/27
30702,3,60,789,Mechelen-
ratusz.html 
Fig. 3.The Town Hall in Mechelen. 
Source: city_hopper 
http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/273
0702,3,60,789,Mechelen-ratusz.html 

 

Również w północnych i wschodnich Niemczech domy kupieckie powstałe głównie w XIII 
w. były punktem wyjścia dla wielu gotyckich ratuszy (np. w Dortmundzie, Magdeburgu, 
Frankfurcie nad Odrą – ryc. 4, Stendal)28. W bogatych miastach o dużym ruchu handlo-
wym ratusze i sukiennice mogły powstawać w tym samym czasie jako oddzielne budynki 
stojące obok siebie (np. Lubeka, Rostock)29. 

ZAKOŃCZENIE 

Samodzielne siedziby władz miejskich powstawały w rozwiniętych miastach europejskich 
już w XII w. nieraz, jak wskazano, bazując na budowlach już istniejących. Dopiero jednak 
w następnych wiekach pojawiają się ratusze o ukształtowanej formie i układzie funkcjo-
nalnym. Najwcześniej na terenie Włoch i Niemiec – w XIII w. Na terenie Flandrii i Francji 
porównywalne z nimi wznoszone są dopiero w XV w. W połowie XV w. pojawiają się 
pierwsze murowane siedziby władz miejskich w Danii (obecnie południowa Szwecja). 
W Anglii ratusze powstają od wczesnego średniowiecza, zaś wykształcone formy datuje 
się na drugą połowę XV w. i XVI wiek. 

                                                 
22 E. Gąsiorowski, op. cit., s. 19; K. Simon, Rathäuser und Hallenbauten in Belgien, Kunstchronik 1915, XXVI 
Jhrg. 1914/1915 nr 18, s. 236 – 237. 
23 S. Świszczowski, op. cit., s. 285 – 286. 
24 E. Gąsiorowski, op. cit., s. 51. 
25 Np. w Ypres: parter – sprzedaż detaliczna sukna, piętro – giełda i sprzedaż hurtowa – E. Gąsiorowski, op. cit., 
s.  41. 
26 E. Gąsiorowski, op. cit., s. 34. 
27 K. Simon, op. cit., s. 236 – 237. 
28 F. D. Jacob, op. cit., s. 55 i n. 
29 K. Gruber, op. cit., s. 72 i n.; F. D. Jacob, op. cit., s. 56 – 57. 
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Ryc. 4. Ratusz we Frankfurcie nad 
Odrą. Źródło: Willi Wallroth 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?ti
tle=Plik:Rathaus_Frankfurt_(Oder).j
pg&filetimestamp=20050806202312 
Fig. 4. The Town Hall in Frankfurt 
(Oder). Source: Willi Wallroth 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?ti
tle=Plik:Rathaus_Frankfurt_(Oder).j
pg&filetimestamp=20050806202312 

MEDIEVAL TOWN HALLS IN WESTERN EUROPEAN COUNTRIES  
– ORIGINS INTRODUCTION 

In the Middle Ages in European cities began to form structures with a new feature – town 
halls. The oldest town halls comes from the Romanesque era. They were the seats of 
local government authorities and their development was associated with obtaining the 
townspeople ever greater influence on the governments of the cities. 

Development of functional and formal layout of new buildings in Europe proceeded un-
evenly in terms of territorial and temporal. 

FORMATION OF CITY GOVERNMENT  

Medieval cities were governed by secular feudal lords or clergy. With time becoming in-
creasingly rich middle class obtained an ever greater autonomy and took over govern-
ments in the city. 

Communal movements occurred earliest at the centers of rich southern and western 
Europe – after the year 100030. First, in the northern and central Italy (XI – XII centuries), 
where there was lack of a strong monarchical power and the region was broken in politi-
cal terms. In the eleventh century, governments have received the cloth rich centers of 
Flanders and the centers of some regions of France. In the twelfth and thirteenth – the 
cities in England. In Germany, the cradle of bourgeois movements were Episcopal cities 
of the Rhineland – the onset of XII century31. Gradually, the other regions of Germany 
have received the city council. The intensity of this process coincided with the thirteenth 
century. With the expansion of Germany’s political and economic organization, new forms 
of urban life developed in Western Europe were moved to the eastern and northern ar-
eas. In the thirteenth century, City Council appeared in Mecklenburg, Brandenburg and 
the Teutonic state, the Czech, Hungary, in Scandinavia32. 

The process of formation of the bourgeois self-government bodies was prolonged33. With 
the strengthening position of patrician, bourgeois authorities freed from the feudal, taking 
over the legislative and executive power34. 

                                                 
30 G. M. Tabarelli, Palazzi Pubblici d’Italia. Nascita e trasformazione del Palazzo Pubblico in Italia fino al XVI 
Secolo, Milano 1978,  s. 9. 
31 K. Gruber, Das deutsche Rathaus, München 1943, s. 9. 
32 A. Wędzki, op. cit., s. 106 i n., 203 – 204; F. D. Jacob, Ostdeutsche Rathäuser, Leipzig 1992, s. 34; T. 
Eriksson, Medeltiden, w: Konsten i Sverige, t. 1: Från forntid till 1800, red. S. Sandström, Oslo 1994, s. 122. 
33 A. Wędzki, op. cit., s. 191. 
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FIRST MUNICIPAL GOVERNMENT OFFICES 

In a few centers, town halls were built immediately after the formation of the Council. 
Most of the newly created municipalities were initially too weak politically and economi-
cally, to erect magnificent seat of local government authorities. 

Assembly of the townspeople could take place even under the sky35. However, in most 
cases for Council meetings adapted existing objects or used their extensive facilities. 
Board meetings were often held in church buildings36. In France, until the end of the fif-
teenth century, the churches, merchants’ houses or defensive towers could serve as 
meeting places37. There are cases that the first seat of government was a bourgeois 
house38. 

But for the emergence of a spatial system of the town hall fundamental importance were 
seat of feudal lords (the houses and defensive towers) and the halls acting as merchant 
houses, cloth halls and the home of dance. They existed in the cities earlier than town 
halls. Initially, the room in which they can be were used occasionally, during the meeting. 
With time, some structures entirely converted to a permanent resident of the City Council. 

In areas of Germany lying west of the Elbe River city hall probably derives from the pri-
vate strongholds mayor, his seat was taken over by the bourgeois government39.  

In northern France and Flanders role model for shaping the second half of the twelfth 
century bourgeois urban towers were towers of feudal castles. At first the townspeople 
bought the towers from the sovereigns. Next, erected with the consent of lord, they re-
ferred to the castle’s construction in form40. Initially they replaced the town hall and even-
tually became his most characteristic element. 

Particularly useful as meeting rooms were indoor structures – merchants’ hall. Such ob-
jects were built in the developed centers in Europe since the tenth century41. Hale protect 
goods, served as exhibition facilities and warehouses. They were placed in the centre of 
the city42. They were often constructed of durable material. They usually had plan of an 
elongated rectangle. Sometimes these were multi-leaf assumptions with internal court-
yards43. The interior was divided into three rows of pillars, and usually two longitudinal 
tracts. It was usually covered with ceilings. There are also examples of vaulted halls44 
and an open roof truss45. 

In southern France, these were one-storey buildings, in Flanders, Germany and Italy, 
usually two-storey. The ground floor housed the position of merchants, floor served as 
commercial and warehouse functions. With time floor lost trade-related functions for mu-
nicipal functions46. Some of the halls have been adapted over time to the town halls47. 
                                                                                                                                      
34 A. Wędzki, op. cit., s. 207 – 209. 
35 G. Korompay, op. cit., s. 32. 
36 G. Korompay, op. cit., s. 32 i przyp. 26. 
37 I. L. Maca, I. W. Ern, Architektura Francji, w: Wsieobszczaja istoria architektury, t. 4, Leningrad – Moskwa 
1966, s. 349, 403. 
38 F. D. Jacob, op. cit., s. 35; K. Gruber, op. cit., s. 11; M. Zlat, Ratusz – zamek mieszczan: symbolika typu 
architektonicznego i jego form, w: Ratusz w miastach północnej Europy. Materiały z sesji „Ratusz w miastach 
nadbałtyckich”., Gdańsk 1977, s. 31; G. A. Sarkisian, Architektura Francji, w: Wsieobszczaja istoria architektury, 
t. 4, Leningrad – Moskwa 1966, s. 97. 
39 H. J. Mrusek, Nowe badania nad średniowiecznymi warowniami prywatnymi w osiedlach niemieckich, Kwar-
talnik Architektury i Urbanistyki 1958 t. 3, z.3 - 4, s. 299 i n.; F. D. Jacob, op. cit., s. 53,54; K. Gruber, op. cit., s. 
26 – 27; W. Kiewert, Deutsche Rathäuser, Dresden 1961, s. 8. 
40 E. Gąsiorowski, Ratusz Staromiejski w Toruniu w okresie średniowiecza, Toruń 1971, s. 27 i n.; M. Zlat, op. 
cit., s. 20 i n. 
41 S. Świszczowski, Sukiennice na rynku krakowskim w epoce gotyku i renesansu, Biuletyn Historii Sztuki 1948, 
r. X, nr 3 -4, s. 285; E. Gąsiorowski, op. cit., s. 23. 
42 G. Balińska, Rozwój urządzeń handlowych i administracyjnych w blokach śródrynkowych miast śląskich do 
końca XV w., Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1981 t. 26, s. 133. 
43 E. Gąsiorowski, op. cit., s. 19; K. Simon, Rathäuser und Hallenbauten in Belgien, Kunstchronik 1915, XXVI 
Jhrg. 1914/1915 nr 18, s. 236 – 237. 
44 S. Świszczowski, op. cit., s. 285 – 286. 
45 E. Gąsiorowski, op. cit., s. 51. 
46 E. Gąsiorowski, op. cit., s. 34, 41. 
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There was similarly in the northern and eastern Germany. Merchants’ houses formed 
mainly in the thirteenth century was the starting point for many of the Gothic town halls48. 

CONCLUSION 

Self-formed seat of municipal authorities were created in the developer European cities 
already in the twelfth century. But only in the following centuries appears town halls of 
shaped form and the function. The earliest in Italy and Germany – in the thirteenth cen-
tury. In the area of Flanders, France, Denmark, England developed form of town halls 
formed in the fifteenth century. 
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STRESZCZENIE 

Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach podstawowych, typowych 
założeń funkcjonalnych ratuszy zbudowanych w okresie średniowiecza na terenie Europy 
Zachodniej.  
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This article aims to present selected examples of the basic assumptions of typical 
functional town halls built during the Middle Ages in Western Europe. 

Key words: town hall, medieval city. 



558 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

WSTĘP 

Od wczesnego średniowiecza w miastach europejskich powstawały budowle o nowej 
funkcji – ratusze1. Były one siedzibami powstających organów samorządu miejskiego. Ich 
rozwój wiązał się z uzyskiwaniem przez mieszczan niezależności od władzy feudalnej 
i coraz większego wpływu mieszczaństwa na rządy miastami. 

Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach podstawowych, typowych 
założeń funkcjonalnych ratuszy zbudowanych w okresie średniowiecza na terenie Europy 
Zachodniej.  

PROGRAM FUNKCJONALNY 

Włochy  

We Włoszech północnych ratusze były zwykle budowlami dwukondygnacyjnymi2. We 
wczesnych ratuszach parter, zamknięty zewnętrznymi ścianami, wewnątrz mógł mieścić 
dziedziniec z podcieniami arkadowymi (np. Broletto w Brescii, 1187 r. – ryc. 1, 2).  

 

  
Ryc. 1. Broletto w Brescii. Źródło: Stefano Bolognini 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Broletto_Brescia.JPG 
 
Fig. 1. Broletto in Brescia. Source: Stefano Bolognini 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Broletto_Brescia.JPG 

Ryc. 2. Broletto w Brescii. Krużganki dziedzińca.  Źró-
dło:RobyBS89 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Portico_broletto.jpg 
Fig. 2. Broletto in Brescia. Courtyard. Source: 
RobyBS89 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Portico_broletto.jpg 

Od XIII w. całe przyziemie było otwartą halą kolumnową, najczęściej dwutraktową 
(np. L’Arengario w Monza, 1293 r., Broletto Nuovo w Mediolanie, XIII w. – ryc. 3) lub trzy-

                                                 
1 E. Augustyn – Lendzion, Średniowieczne ratusze w krajach Europy Zachodniej – geneza, Przestrzeń i Forma 
2011, nr 16. 
2 G. M. Tabarelli, Palazzi Pubblici d’Italia. Nascita e trasformazione del Palazzo Pubblico in Italia fino al XVI Se-
colo, Milano 1978, s. 31 – 124. 
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traktową (Palazzo della Ragione w Bergamo). Mogło pełnić funkcje reprezentacyjnej auli, 
sali sądowej lub hali targowej3 (np. Bazylika w Vicenzy).  

 

Ryc. 3. Broletto Nuovo w Mediolanie. Przy-
ziemie. Źródło: Giovanni Dall’Orto 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:5027
_-_Milano_-_Broletto_nuovo_-
_Sotto_il_porticato_-
_Foto_Giovanni_Dall%27Orto,_24-July-
2007.jpg 
Fig. 3. Broletto Nuovo in Milano. Source: 
Giovanni Dall’Orto  
 

Piętro zajmowała jednoprzestrzenna sala obrad samorządu. Otwierała się ona balkonem 
w stronę placu, przy którym zwykle stał ratusz. Z balkonu ogłaszano postanowienia władz 
miasta. Podobna funkcję mógł pełnić spocznik zewnętrznych schodów, znajdujący się na 
wysokości pierwszego piętra.  

 

  
Ryc. 4. Palazzo Pubblico w Sienie. Źródło: Markus 
Mark 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:505Siena
PalPubblico.JPG&filetimestamp=20090625202644 
Fig. 4. Palazzo Pubblico in Siena. Source: Markus 
Mark  

Ryc. 5. Palazzo Pubblico w Sienie. Dziedziniec.  Źró-
dło: Sailko 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Palazzo_Pubblico_cort
ile_2.JPG 
Fig. 5. Palazzo Pubblico in Siena. Courtyard.  Source: 
Sailko  

                                                 
3 G. M. Tabarelli, op. cit., s. 50 – 51, 52 – 53. 
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We Włoszech środkowych ratusze były budowlami wielokondygnacyjnymi (najczęściej 
trzy lub cztery kondygnacje), zamkniętymi, o charakterze obronnym4. Często posiadały 
wewnętrzny dziedziniec otoczony podcieniami (np. Palazzo Pubblico w Sienie – 
ryc. 4, 5). Zewnętrzne podcienia w parterze występowały rzadko i tylko od strony fronto-
wej (np. jednotraktowe w Palazzo Comunale w Pistoi,1284 – 1385). Tam gdzie ich nie by-
ło, wznoszono przy tym samym placu przy którym stał ratusz tzw. Loggia Publica5 
(np. Loggia dei Lanzi we Florencji). 

Oprócz jednoprzestrzennej Sali Rady na piętrze, mniejszych pomieszczeń w parterze i na 
pozostałych kondygnacjach, niektóre ratusze posiadały kaplicę (Palazzo Vecchio we Flo-
rencji).  

 

 

Ryc. 6. Ratusz w Lubece. Źródło: 
Arnold Paul 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?ti
tle=Plik:Germany_Luebeck_townhall
.JPG&filetimestamp=200508092145
39 
Fig. 6. The Town Hall in Lübeck. 
Source: Arnold Paul  

 

Niemcy 

W Niemczech za podstawowe budowle publiczne spełniające wymagania życia miejskie-
go uważało się w okresie średniowiecza siedzibę Rady Miasta, dom kupiecki i dom spo-
tkań mieszczan (tzw. dom zabaw lub tańca). Mogły to być budowle oddzielne lub funkcje 
były łączone w ratuszu6.  

Początkowo ratusze były budowlami dwukondygnacyjnymi. Miały plan prostokąta i ubogi 
program: Sala Rady, archiwum, pomieszczenia targowe, piwnice na wino lub piwo (np. 
ratusz w Gelnhausen z XII w.7). W miarę rozwoju miast, w XIV i XV w., zwiększano ilość 
pomieszczeń. W znaczących ośrodkach, zwłaszcza tych związanych z Hanzą, rozbudo-
wywano ratusze o dalsze skrzydła. Były one związywane w jednolitą pod względem formy 
całość (np. ratusz w Lubece – ryc. 6) lub tworzyły tzw. Gruppenbau (np. ratusz w Stendal, 
ratusz w Tangermünde – ryc. 7)8. 

                                                 
4 G. M. Tabarelli, op. cit., s. 125 – 162. 
5 G. Korompay, Kształtowanie głównych placów miejskich we Włoszech w okresie średniowiecza, Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki 1966 t. 11, z. 1, s. 33. 
6 K. Gruber, Das deutsche Rathaus, München 1943, s. 21 - 26; F. D. Jacob, Ostdeutsche Rathäuser, Leipzig 
1992, s. 38 – 46. 
7 K. Gruber, op. cit., s. 27. 
8 F. D. Jacob, op. cit., s. 59 – 60; K. Gruber, op. cit., s. 56 – 71; H. Sachs, Das Rathaus in Stendal, Leipzig 
1968.  
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Ryc. 7. Ratusz w Tangermünde. Źródło: http://www.hood.de/angebot/41525777/ak-tangermuende-kr-stendal-
rathaus-gesamtansicht.htm 
Fig. 7. The Town Hall in Tangermünde.  

Centralnym miejscem ratusza była Wielka Sala. Mieściła się na drugiej kondygnacji. Sala 
mogła być jednotraktowa (np. Hansesaal i Löwensaal w Lubece) albo była podzielona 
rzędem słupów na dwa trakty. Odbywały się tam zebrania Rady. Sala mogła także pełnić 
funkcję świąteczno – reprezentacyjną dla patrycjatu i osób wysoko postawionych lub 
funkcję domu tańca w określone dni9. Dlatego występowała w niej niekiedy empora dla 
muzyków. W pobliżu Sali mogła się znajdować kaplica dla członków Rady (np. w ratuszu 
w Halle, 1327 r.)10. W miarę rozwoju administracji na piętrze mogły się pojawić: izba Ra-
dy, pokój pisarza, archiwum11.Tu mogły także znaleźć miejsce pomieszczenia sądowe, 
były wtedy połączone z wykuszem lub balkonem do oznajmiania zarządzeń. W niektó-
rych miastach, szczególnie w Brandenburgii, sądy odbywały się w arkadowych podcie-
niach parteru, otwartych w stronę rynku12(np. ratusz w Münster – ryc. 8). Sale sądowe by-
ły połączone z celami więziennymi w piwnicy lub na poddaszu. Z tą funkcją była też zwią-
zana sala tortur oraz stojący zwykle na rynku pręgierz. 

Dom kupiecki w południowych Niemczech był zwykle odrębną budowlą, w północnych 
i północno - wschodnich regionach stanowił część ratusza13. W ratuszach typu Gruppen-
bau mógł stanowić odrębne skrzydło. W ratuszach na planie prostokąta handel zajmował 
przyziemie. Tam mogła się również znajdować m. in. waga miejska.  Przyziemia ratuszy 
były zwykle dwutraktowymi halami (np. ratusz w Dortmundzie). 

Piwnice ratuszy oprócz cel więziennych mieściły (szczególnie w północnych Niemczech) 
pomieszczenia do przechowywania i wyszynku wina i piwa14. W znaczących ośrodkach 
hanzeatyckich (Lubeka, Rostock) piwnice mogły znajdować się pod całym rozległym za-
łożeniem ratuszowym15. 

                                                 
9 F. D. Jacob, op. cit., s. 43. 
10 F. D. Jacob, op. cit., s. 44, 60; K. Gruber, op. cit., s. 23. 
11 F. D. Jacob, op. cit., s. 41, 43 – 44. 
12 K. Gruber, op. cit., s. 22; F. D. Jacob, op. cit., s. 41, 58. 
13 K. Gruber, op. cit., s. 25. 
14 F. D. Jacob, op. cit., s. 39, 40. 
15 F. D. Jacob, op. cit., s. 57; E. Gąsiorowski, Ratusz Staromiejski w Toruniu w okresie średniowiecza, Toruń 
1971, s. 59 i przyp. 251. 
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Ryc. 8. Ratusz w Münster. Źródło: Florian Adler 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Rath
ausM%C3%BCnster.jpg&filetimestamp=2006052
1181532 
Fig. 8. The Town Hall in Münster. Source: Florian 
Adler 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Rath
ausM%C3%BCnster.jpg&filetimestamp=2006052
1181532 

Ryc. 9. Ratusz w Brugii. Źródło: Rafaël Delaedt  
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Brugge_belfort
.jpg&filetimestamp=20060605171321 
 
Fig. 9. The Town Hall in Brugge. Source: Rafaël Delaedt  
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Brugge_belfort
.jpg&filetimestamp=20060605171321 

Flandria 

Mieszczańskie wieże miejskie (tzw. beffroi), pełniące funkcję siedzib samorządu od XII w. 
na pierwszym piętrze mieściły salę posiedzeń Rady i Ławy (sądu ławniczego) a na wyż-
szej kondygnacji salę dzwonów. Podobnie było w północnej Francji. Wieża, początkowo 
zastępująca ratusz z czasem stawała się jednym z jego elementów (np. ratusz w Brugii – 
ryc. 9).  

Dla późniejszych, wykształconych form ratuszy flamandzkich charakterystyczny był po-
dział na dwie kondygnacje. Piętro zajmowała obszerna Sala Rady. Parter, przeważnie 
dwutraktowy, był przestronną halą kupiecką (ratusz w Brugii, od 1377 r.)16.  

Francja 

Zasadnicze rozplanowanie układu pomieszczeń ratuszy francuskich ukształtowało się już 
w końcu XII w. i było zbliżone do flamandzkiego, jednak o znacznie mniejszej skali. Wy-
kształcone ratusze późnogotyckie, zwykle dwukondygnacyjne, charakteryzował podział 
wnętrza na mniejsze pomieszczenia. W parterze miały przeznaczenie handlowe, maga-

                                                 
16 I. L. Maca, I. W. Ern, Architektura Francji, w: Wsieobszczaja istoria architektury, t. 4, Leningrad – Moskwa 
1966, s.422; K. Simon, Rathäuser und Hallenbauten in Belgien, Kunstchronik 1915, XXVI Jhrg. 1914/1915 nr 
18, s.233 i n.; E. Gąsiorowski, op. cit., s. 59 i przyp. 252. 
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zynowe lub skład broni. Piętro mieściło reprezentacyjną salę wraz z przylegającymi poko-
jami administracyjnymi17 (np. ratusz w Arras – ryc. 10). 

 

Ryc. 10. Ratusz w Arras. Źródło: Paul Hermans; 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Arras_
HdV.jpg&filetimestamp=20060506220646 
Fig. 10.Town Hall of Arras. Source: Paul Hermans: 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Arras_
HdV.jpg&filetimestamp=20060506220646  
 
 

Dania (teren obecnej południowej Szwecji) 

Rozwiązania ratuszy były oparte na wzorach niemieckich i lokalnej tradycji18. Gotyckie by-
ły niewielkimi jednopiętrowymi budynkami na planie prostokąta (np. ratusz w Ystad, poł. 
XV w. – ok. 24x10m). Parter pełnił funkcje handlowe. Miał plan trójdzielny i powielał 
schemat planu domu mieszkalnego (tzw. parustuguplan). Do centralnie wydzielonego 
przedsionka ze schodami na piętro przylegało z obu stron po jednym pomieszczeniu. Na 
piętrze znajdowało się główne pomieszczenie – jednoprzestrzenna sala obrad Rady. 
Brak natomiast reprezentacyjnych sal o charakterze towarzysko – świątecznym, które 
mieściły się w domach gildii. Sklepione piwnice ratuszy miast nadmorskich miały charak-
ter składów na wino i piwo (np. Ystad – ryc. 11). 

Anglia 

Ratusze początkowo były przede wszystkim siedzibami Rady. Od końca XV w. pełniły 
funkcje administracyjno - handlowe19. Parter często był całkowicie lub częściowo otwartą 
halą słupową. Mieścił zwykle stanowiska kupieckie i cele więzienne. Na piętrze znajdo-
wała się Sala Rady, sala sądowa i pomieszczenia administracyjne. W skład programu 
funkcjonalnego mogła też wchodzić kuchnia z jadalnią oraz skarbiec. Wyjątkowo zdarzały 
się ratusze o dużo bogatszym programie (ratusz w Exeter, 1160 r. – k. XVI w.20). 

 

 

                                                 
17 G. A. Sarkisian, Architektura Francji, w: Wsieobszczaja istoria architektury, t. 4, Leningrad – Moskwa 1966, s. 
97; I. L. Maca, I. W. Ern, op. cit., s. 403, 404; J. Habela, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, Wrocław 1975, s. 84. 
18 N. G. Sandblad, Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658, t. 2: Skånsk senmedeltid och 
renässans, Lund 1949, s. 155 – 162, 301 – 306. 
19 R. Tittler, Architecture and Power. The Town Hall and the English Urban Community c. 1500 – 1640, Oxford 
1991, s. 33 – 42 i passim.  
20 R. Tittler, op. cit., s. 41. 
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ZAKOŃCZENIE 

Podstawową funkcją ratusza była funkcja związana z urzędowaniem Rady Miejskiej. Do-
datkowe funkcje pojawiające się w większości ratuszy związane były w średniowieczu 
z sądownictwem i handlem.  

Mimo dużego zróżnicowania programów ratuszy na terenie Europy zachowana była zwy-
kle zasada przeznaczania drugiej, reprezentacyjnej kondygnacji na pomieszczenia Rady. 
Funkcje dodatkowe zajmowały wówczas parter (najczęściej przeznaczenie handlowe) 
oraz poddasze. 

Charakterystycznym elementem ratuszy w wielu miastach Europy były wieże (głównie 
Flandria, Francja, północne Włochy). Były ważnym punktem obserwacyjnym, z którego 
można było dostrzec niebezpieczeństwo i ostrzec mieszkańców miasta. Mogły mieścić 
skarbiec, archiwum, więzienie, wartownię. Na wieży znajdował się zegar, często jedyny 
w mieście.  

 

 

Ryc. 11. Sklepione piwnice ratusza w 
Ystad (obecnie restauracja).  
Fig. 11. Vaulted cellars of Town Hall in 
Ystad (now a restaurant). Źródło/Source: 
Petles 
http://www.tripadvisor.com/Restaurant_R
eview-g667279-d1108533-Reviews-
Store_Thor-Ystad_Skane.html 

MEDIEVAL TOWN HALLS IN WESTERN EUROPEAN COUNTRIES  
– FUNCTIONAL PROGRAM 

INTRODUCTION 

This article aims to present selected examples of the basic assumptions of typical 
functional town halls built during the Middle Ages in Western Europe. 

FUNCTIONAL PROGRAM 

Italy  

In northern Italy town halls were usually two-storey buildings21. From the thirteenth cen-
tury, the whole ground floor was an open pillared hall, usually two- or three-treated. It 
could perform the functions of a representative assembly hall, court room or exhibition 

                                                 
21 G. M. Tabarelli, Palazzi Pubblici d’Italia. Nascita e trasformazione del Palazzo Pubblico in Italia fino al XVI 
Secolo, Milano 1978, s. 31 – 124. 
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hall22. Floor space occupied a government meeting hall. In central Italy town halls were 
multi-story structures (usually three or four stories), of closed, defensive nature23. They 
often have an inner courtyard surrounded by arcades. 

Germany 

Initially, town halls had a rectangular plan and basic program24. With the development of 
cities in the fourteenth and fifteenth century they increased the number of rooms or ex-
panded town halls25. Council Hall was located on the second floor. Hall could be one- or 
two-treated. Hall could also act as a festive – representative function26. Near the hall 
could be found the chapel for Council members27. With the development of administration 
on the floor could appear judicial and other facilities28. In some cities, the courts were 
held in the arcades opened in the direction of the market29. Courtrooms were connected 
with the jail cells in the basement or the attic. Cellars of town halls could also locate 
premises for storage and dispensing of wine and beer30. In northern and north eastern 
German town halls basement were usually treated as two-treated trading halls31. 

Flandria 

For the developed  form of Flemish town halls characteristic was the division into two 
tiers. Floor occupied large Council Hall. Ground floor, mostly two-treated, was a spacious 
merchant hall32. 

France 

Late developed Gothic town halls interior was characterized by division into smaller 
spaces. The ground floor had a commercial purpose, storage or weapons magazine. 
Floor housed ceremonial hall with adjoining administrative rooms33 

Denmark (the area is now southern Sweden) 

Solutions of town halls were based on patterns of German and local traditions34. Gothic 
buildings were small rectangle. The ground floor served for a commercial purposes. On 
the floor there were the main room – single-spaced Council meeting room. Vaulted cel-
lars of town halls of the coastal cities have a character of warehouses for wine and beer. 

England 

Town halls from the late fifteenth century carried out the administrative – commercial 
functions35. The ground floor was often fully or partly open hall. Usually housed mer-
chants’ position and prison cells. On the floor there was a Council Hall, courtroom and 

                                                 
22 G. M. Tabarelli, op. cit., s. 50 – 51, 52 – 53. 
23 G. M. Tabarelli, op. cit., s. 125 – 162. 
24 K. Gruber, op. cit., s. 27. 
25 F. D. Jacob, op. cit., s. 59 – 60; K. Gruber, op. cit., s. 56 – 71; H. Sachs, Das Rathaus in Stendal, Leipzig 
1968. 
26 F. D. Jacob, op. cit., s. 43. 
27 F. D. Jacob, op. cit., s. 44, 60; K. Gruber, op. cit., s. 23. 
28 F. D. Jacob, op. cit., s. 41, 43 – 44. 
29 K. Gruber, op. cit., s. 22; F. D. Jacob, op. cit., s. 41, 58. 
30 F. D. Jacob, op. cit., s. 39, 40, 57; E. Gąsiorowski, Ratusz Staromiejski w Toruniu w okresie średniowiecza, 
Toruń 1971, s. 59 i przyp. 251. 
31 K. Gruber, op. cit., s. 25. 
32 I. L. Maca, I. W. Ern, Architektura Francji, w: Wsieobszczaja istoria architektury, t. 4, Leningrad – Moskwa 
1966, s.422; K. Simon, Rathäuser und Hallenbauten in Belgien, Kunstchronik 1915, XXVI Jhrg. 1914/1915 nr 
18, s.233 i n.; E. Gąsiorowski, op. cit., s. 59 i przyp. 252. 
33 G. A. Sarkisian, Architektura Francji, w: Wsieobszczaja istoria architektury, t. 4, Leningrad – Moskwa 1966, s. 
97; I. L. Maca, I. W. Ern, op. cit., s. 403, 404; J. Habela, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, Wrocław 1975, s. 84. 
34 N. G. Sandblad, Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658, t. 2: Skånsk senmedeltid och 
renässans, Lund 1949, s. 155 – 162, 301 – 306. 
35 R. Tittler, Architecture and Power. The Town Hall and the English Urban Community c. 1500 – 1640, Oxford 
1991, s. 33 – 42 i passim. 
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administrative space. The functional program could also include a kitchen and dining 
room and treasury. 

CONCLUSION 

The primary function of town hall was the function associated with the office of the City 
Council. Additional features were associated with the judiciary and trade. Usually the 
principle of devoting the other, a representative floor, for the Council premises was pre-
served. 
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STRESZCZENIE 

Tematem artykułu jest omówienie sposobu wykorzystanie cegły w detalach architekto-
nicznych w szczecińskiej modernistycznej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej lat 
20. i 30. XX wieku. Przykłady szczecińskich detali ukazano na tle użycia ceramiki w eu-
ropejskiej architekturze modernistycznej z początków XX wieku.  

Słowa kluczowe: architektura modernistyczna, Szczecin, ceramika.  

ABSTRACT 

The theme of this article is to discuss the ways of brick use in the architectural details in 
the Szczecin modernist multi-family residential architecture 20s and 30s the twentieth 
century. Examples of Szczecin details shown on the background of the use of ceramics in 
the European modernist architecture of the early twentieth century. 

Keywords: modern architecture, Szczecin, ceramics. 
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CEGŁA JAKO MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY W POCZĄTKACH MODERNIZMU 

Rozwój początków architektury współczesnej powiązany był z nowymi technologiami 
i możliwościami wynikającymi z ich zastosowania. Przy tworzeniu nowych, awangardo-
wych form na plan pierwszy wysunęły się nowe technologie, w tym szczególnie użycie 
w drugiej połowie XIX wieku stali, oraz w początkach XX wieku żelbetu. Równocześnie 
jednak dużą popularnością cieszyła się jako materiał wykończeniowy cegła, która uzyska-
ła w tym okresie nowe sposoby wykorzystania. Popularność swą zawdzięczała dużej do-
stępności, łatwemu sposobowi użycia, walorom plastycznym, oraz ważnej cesze moder-
nizmu: eksponowaniu w rozwiązaniach materiałowych –szczerości materiału-.  

Jako materiał wykończeniowy cegła wykorzystywana była w dwóch podstawowych for-
mach: (1) do tworzenia całych płaszczyzn i kubatur ceglanych; (2) do tworzenia wybra-
nych detali elewacyjnych budynku, jako uzupełnienie innych rodzajów faktur (najczęściej 
faktur tynkowanych). Użycie cegły w twórczości modernistycznej w pierwszych dziesię-
cioleciach XX wieku najszerzej obserwować można było w Holandii, oraz w Niemczech. 
Obydwa kraje północnej Europy posiadały wielowiekową tradycję wykorzystania cegły, 
która na początku XX wieku stanowiła niewątpliwie inspirację do poszukiwań nowych 
rozwiązań.    

 

 

Ryc. 1. Elewacja budynku przy ul. A. 
Mickiewicza 75. Rzadki przykład 
bardzo znaczącego wykorzystania 
cegły w przestrzeniach między otwo-
rami okiennymi, oraz stosowania 
geometrycznych płaskorzeźb 
z cegły.   
Fig. 1. The facade of the building at 
A. Mickiewicz street 75. A rare 
example of a very significant use of 
brick in the spaces between the 
window openings, and the use of 
geometric reliefs from bricks.  

 

W Holandii działał Hendrik Petrus Berlage, którego uznać można za prekursora użycia 
cegły, w nowych kubicznych formach. W budynku Giełdy w Amsterdamie (1896-1903), 
nawiązując bezpośrednio do flamandzkiego neorenesansu, zestawił ze sobą szereg ce-
glanych kubatur. Jako uczeń Gottfrieda Sempra, nawiązywał on w początkach swojej 
twórczości do teorii Violleta-le-Duca. Najbardziej nowatorskim elementem budynku Gieł-
dy w Amsterdamie stała się sala główna, w której w odważny sposób połączył ceramikę, 
żeliwo i szkło. Swoje poszukiwania związane z wykorzystaniem nietynkowanych form 
ceglanych, prowadził aż do swojej śmierci. Widoczne było stopniowe odchodzenie od 
form historycznych, występujących na przykład jeszcze w domu Hennyego z Hagi (1898), 
aż do kubicznych uproszczeń połączonych z autorskim wykorzystaniem ceramiki, które 
osiągnął w projekcie Muzeum Miejskiego w Hadze. Kontynuację poszukiwań Berlage’a 
w architekturze holenderskiej początku XX wieku łączyć należy z pracami Szkoły Am-
sterdamskiej. Pierwsza spektakularną realizacją tego środowiska stał się budynek arma-
tora –Scheepvaarthuis- w Amsterdamie (1912-1916), autorstwa Johana M. van der Mey-
a, Michela de Klerka i Pietera L. Kramera. W budynku tym autorom udało się w niezwykle 
plastyczny sposób połączyć żelbetowe fragmenty wykończeń z ceramicznymi detalami. 
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Odwaga zastosowanych rozwiązań nawiązuje do eksperymentów, które w tym samym 
czasie prowadził kataloński architekt Antonio Gaudi. Michel de Klerk jest także autorem 
najbardziej znanych realizacji Szkoły Amsterdamskiej, jakimi były: budynek przy Sparn-
dammerplatsoem w Amsterdamie (1913-1914) i kompleks mieszkalny –Het Schip- w Am-
sterdamie(1917-1921). Szczególnie rozwiązania plastyczne zastosowane przez autora 
w –Het Schip- nie mają sobie równych w historii architektury XX wieku. Należy podkre-
ślić, że także w nurcie holenderskiej architektury racjonalistycznej znaleźć można przy-
kłady wykorzystania cegły. Najwybitniejszym przedstawicielem tego nurtu był Willem Ma-
rinus Dudok, autor ceglanych realizacji z Hilversum. Jego twórczość odchodziła od sto-
sowania złożonych faktur ściennych, tak jak to miało miejsce w przypadku Szkoły Am-
sterdamskiej i zasadzała się na zestawianiu w ramach jednej kompozycji prostych cegla-
nych brył, operujących płaskimi motywami ściennymi.   

W pierwszych trzech dziesięcioleciach XX wieku w Niemczech obserwować można było 
walkę dwóch postaw twórczych: racjonalizmu i ekspresjonizmu. Pierwszą z nich koncen-
trowała się wokół racjonalizmu i poszukiwaniu masowych i powtarzalnych rozwiązań ar-
chitektonicznych, operując najczęściej prostokątną geometrią, druga natomiast ekspono-
wała indywidualną ekspresję twórczą, operując geometrią ostrokątną i linią krzywą. 
W obydwu tych nurtów cegła stała się ważnym materiałem budowlanym, który jednak 
używany był w odmienny sposób. Postacią która koncentrowała wokół siebie znaczną 
część ówczesnego środowiska architektonicznego był Peter Behrens. Pierwsze projekty 
Behrensa współzałożyciela Secesji Monachijskiej, stanowiły poszukiwania związane 
z estetyką secesyjną. Jego współpraca z firmą AEG, dla której zaprojektował w Berlinie 
szereg zakładów przemysłowych oraz projektów z zakresu wzornictwa przemysłowego, 
spowodowała ewolucję jego twórczości. Stosując cegłę elewacyjną dla AEG zaprojekto-
wał w latach 1909-1910 zakład wysokich napięć w Berlinie, w którym zestawił ze sobą 
szereg kubicznych brył. Po zakończeniu I wojny światowej Behrens odchodzi od konty-
nuowania funkcjonalistycznych rozwiązań, na rzecz projektów akcentujących indywidu-
alizm. Jednym z ich wyróżników nowej formy architektonicznej staje się stosowanie ce-
gły, czego przykładem może być projekt budynku biurowego fabryki IG Farben z Frank-
furtu. Początki ekspresyjnych poszukiwań ceramicznych form w niemieckiej w architektu-
rze nowoczesnej obecne były jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, czego przy-
kładem może być fabryka kwasu siarkowego w Lubaniu autorstwa Hansa Poelziga 
(1911-1912). Jednak nasilenie się tendencji ekspresjonistycznych następuje po 1918 ro-
ku, a jednym z odłamów ekspresjonizmu w architekturze niemieckiej staje się Backstein-
expressionismus, wykorzystujący cegłę jako podstawowy materiał budowlany. Szczegól-
nie w północnych Niemczech (Hamburg, Brema), oraz w Zagłębiu Ruhry (Gelsenkirchen, 
Dortmund, Bochum, Oberhausen) w latach 20. XX wieku działa szereg architektów zwią-
zanych z ceglanym ekspresjonizmem. Do najważniejszych przedstawicieli tego nurtu za-
liczyć można Fritza Högera, Otto Bartinga, Josefa Franke, Fritza Schumachera, Maxa 
Krusemarka. Autorzy ci wykorzystują cegłę w sposób bardzo plastyczny, tworząc z nich 
wręcz figuratywne przedstawienia motywów roślinnych, czy też postaci ludzkich. Nawią-
zują w swej twórczości także do form historycznych, stosując wysokie, ceramiczne da-
chy. Odmienny sposób wykorzystywania cegły prezentują architekci związani z nurtem 
racjonalistycznym. Przykładem tego podejścia mogą być wybrane projekty Ludwiga Mie-
sa van der Rohe. Początki jego fascynacji cegłą jest wizyjny, niezrealizowany projekt 
wiejskiego domu (1924). W okresie późniejszym realizuje on m. in. ceglane projekty willi 
Hermanna Landego w Krefeld (1928), czy też dom Lemkego w Berlinie (1932). W kon-
cepcjach tych wykorzystuje cegłę do tworzenia prostopadłościennych kubatur, rozrzuco-
nych w krajobrazie, zacierających granicę wnętrza i zewnętrza. Faktury ścian są po-
wściągliwe i płaskie, a przestrzenny charakter kompozycji budowany jest poprzez zesta-
wienia prostopadłościanów, z pominięciem przestrzennych faktur ściennych.  

Osobnym zjawiskiem, które w kontekście architektury szczecińskiej wymaga podkreśle-
nia, były realizacje berlińskich modernistycznych osiedli mieszkaniowych z drugiej połowy 
lat 20. XX wieku. Osiedla te reprezentowały zróżnicowane cechy stylistyczne, odznacza-
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jąc się najczęściej nowoczesną urbanistyką i funkcjonalnym rozplanowaniem architekto-
nicznym, oraz wykorzystaniem stosunkowo prostych technologii realizacyjnych. Do waż-
niejszych autorów realizujących w tym okresie własne projekty mieszkaniowe należy zali-
czyć Bruno Tauta, Waltera Gropiusa, Hansa Scharouna, Hugo Haringa, Ernsta Maya 
i Paula Rudolfa Henninga. Jako bardzo charakterystyczne mogą być uznane rozwiązania 
zastosowane w projekcie osiedla im. Carla Legienia w Berlinie – Prenzlauer Bergu 
(1929). Tynkowane w kolorach bieli i szarości elewacje wzbogacano o ceglane detale 
sokołów, oraz akcenty przy wejściach do budynków.  Taki sposób wykorzystywania cegły 
jako detalu w wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej lat 20. XX wieku stał się repre-
zentatywny dla innych realizacji berlińskich, oraz innych miast niemieckich.      

 

 

Ryc. 2. Wejście przy ul. 
A. Mickiewicza 133. Przykład orygi-
nalnego wątku ceglanego, wykorzy-
stującego płaskie płytki ceramiczne.   
Fig. 2. Street entrance at  
A Mickiewicz street 133. An 
example of the original thread brick, 
using flat tiles. 

SZCZECIŃSKIE OSIEDLA MIĘDZYWOJENNE.  
GENEZA, UKŁADY PRZESTRZENNE I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE    

W związku napływem ludności po zakończeniu I wojny światowej i dużym zapotrzebowa-
niem na nowe mieszkania 1, od 1919 roku obserwować można na terenie Szczecina roz-
poczęcie kilku projektów mieszkaniowych. Realizacje te rozpoczyna się na gruntach przy-
legających do części miasta rozbudowywanej na przełomie XIX i XX wieku - Braunsfelde 
i tworzenia nowej części Braunsfelde B. Szczególnie wiele prac podejmuje się w rejonie 
Neu Westend (Pogodno), oraz Niebuszewa i dzisiejszej ulicy Ku Słońcu. Jako pierwsze 
inwestycje realizowane są budynki szeregowe, oraz zabudowa bliźniacza. W zawiązku 
z kryzysem w Rzeszy Niemieckiej (Republice Weimarskiej) aktywność budowlana ulega 
spowolnieniu, aby około lat 1925-1926, wzorem innych miast w tym szczególnie Berlina, 
przybrać ponownie na sile2.  

                                                 
1 Problematyka mieszkalnictwa, a w tym szczególnie zapewnienie mieszkania dla każdego, była jedną z klu-
czowych zagadnień społecznych w początkach Republiki Weimarskiej. Na ten temat pisze Kozińska B. w [6] str. 
247. -Konstytucja Republiki Weimarskiej w § 155 jeszcze dobitniej podkreśliła prawo każdego obywatela do 
zdrowego mieszkania i określiła wiążące się z tym państwowe zobowiązania socjalne. Stało się to podstawą 
działań władz komunalnych w następnych latach. 1.10.1919 założono miejski Urząd Budownictwa Mieszkanio-
wego (Wohnungsbauamt) odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe i Urząd Planowania Urbanistycznego 
(Stadtbauplanungsamt), którego zadaniem było przygotowanie generalnych planów zabudowy, opracowanie 
przepisów oraz doradztwo budowlane.-      
2 Cezurą czasową jest rok 1933, jako moment powstania III Rzeszy i wynikających z tego konsekwencji w sztu-
ce i architekturze. Na ten temat piszą Dawidowski D. Długopolski R. Szymski A.M w [1]str.138: -W zakresie 
kształtowania urbanistyki osiedli można wyróżnić dwa okresy, rozdzielone datą ok. 1933 roku, jako początku 
wprowadzania w budownictwie mieszkaniowym nowej doktryny właściwej dla okresu III Rzeszy, nakazującej 
określone rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne-.    
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Priorytetem inwestycyjnym stała się realizacja małych i tanich mieszkań dla dużej liczby 
mieszkańców. Inwestorami tych realizacji stało się głównie miasto, oraz powstające bran-
żowe i zakładowe spółdzielnie mieszkaniowe, a także spółki budowlane. Jako jedne 
z pierwszych powstają spółdzielnie Stettiner Gemeinnützige Baugesellschaft, Bauhütte 
Pommem, Heimstätte AG für Angestellte. Niezwykle istotne dla dalszego rozwoju prze-
strzennego miasta  okazało się przejęcie w roku 1921 przez Karla Weishaupta funkcji 
miejskiego architekta i urbanisty. Preferował on nowy, funkcjonalny sposób myślenia 
o przestrzeni miejskiej, co zaowocowało między innymi tworzeniem w planach miasta 
stref funkcjonalnych i szczególnym akcentowaniem znaczenia pasm zielonych. Zaintere-
sowania Weishaupta znalazły odzwierciedlenie w sposobie formowania nowej zabudowy 
mieszkaniowej. Widoczne stało się odejście od dużych i bogato zdobionych zespołów 
mieszkaniowych z przełomu XIX i XX wieku, na rzecz kameralnej, osadzonej w zieleni 
niskiej zabudowy 3. W latach 1925-1930 powstaje szereg planowanych wcześniej inwe-
stycji mieszkaniowych, szczególnie w obszarze Pogodna, Niebuszewa, w rejonie cmenta-
rza, oraz na przedmieściach (np. rejon Podjuch).  

 

Ryc. 3. Akcentowanie wejścia przy 
ul. A. Mickiewicza 133.  
Fig. 3. Accentuation of the entrance at 
Adam Mickiewicz street 133. 

 

 
 

Realizacja idei funkcjonalnego osiedla mieszkaniowego uzyskało w drugiej połowie lat 
20. i początku lat 30. XX wieku w Szczecinie nowy wymiar urbanistyczny. Rozwój ten 
wiązać należy w znacznej mierze także ze sposobem finansowania inwestycji, zwiększa-
jącym się udziałem inwestycji spółdzielczych i miejskich, oraz ze zmniejszającym się pro-
                                                 
3 W pierwszej połowie lat 20. realizowano najczęściej zespoły o dwóch kondygnacjach naziemnych. W drugiej 
połowie lat 20. zwiększona się liczbę do trzech i czterech kondygnacji, co stanowiło konsekwencję zmian cen 
działek i potrzebę kolejnego zwiększenia liczby mieszkań.  
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centowo udziałem inwestorów prywatnych 4. Osiedla realizowano na nowo parcelowa-
nych terenach byłych majątków ziemskich, przylegających do centrum, z dużą dbałością 
o właściwe skomunikowanie zespołu i osadzenie go w terenach zielonych5. Podkreślić 
należy stosunkowo dużą różnorodność układów urbanistycznych. Do podstawowych form 
układów urbanistycznych zaliczyć można stosowanie: (1) liniowego układu budynków 
wzdłuż projektowanych ciągów ulic (2) grzebieniowego układu budynku prostopadłego do 
projektowanego ciągu ulicy 6, (3) punktowy układ wolnostojących budynków, (4) kompo-
nowanie otwartych kwartałów zabudowy łączących zabudowę obrzeżną z zielonymi 
wglądami i wnętrzami kwartałowymi.  

W zakresie rozwiązań funkcjonalnych obserwować można także zróżnicowany wachlarz 
rozwiązania przestrzennych. Najpopularniejszą formą były układy klatkowe, gdzie 
z każdego poziomu dostępne były dwa lub większa liczba mieszkań. W budynkach punk-
towych, wolnostojących stosowano układy korytarzowe. Istnieje także dość duża grupa 
budynków o układach galeriowych. Ze względu na stosunkowo krótki okres realizacji 
większości osiedli, stosowano w nich bardzo zbliżone technologie budowlane. Ściany 
zewnętrze i wewnętrzne realizowano jako murowane z cegły pełnej (grubość 38-51 cm ) 
na zaprawie cementowo- wapiennej. W części budynków ściany piwnic realizowano jako 
betonowe, wylewane. Także stropy pomiędzy piwnicą i parterem miały charakter wyle-
wany, czasami stosowano także belki stalowe łączone ze stropami wylewanymi. Kon-
strukcja biegów schodowych wykonywano najczęściej jako betonowe, wylewane, a biegi 
i stopnie wykańczano jako lastrykowe7. Duża część budynków posiadała dachy wysokie, 
wykonane w konstrukcji drewnianej, wykończone dachówką. W części budynków reali-
zowanych około 1930 roku stosowano dachu płaskie, wykorzystujące konstrukcje beto-
nowe płyty stropodachowych. Zarówno w przypadku dachów wysokich, jak i dachów pła-
skich, kondygnacja poddaszowa była przeznaczona jako pomieszczana pomocnicze (su-
szarnie, składy, magazyny).  

CERAMICZNE DETALE ELEWACYJNE 

Poszukiwanie właściwej formy taniego mieszkania w Szczecinie w latach 20. I 30. XX 
wieku odbywało się poprzez kolejne przybliżenia rozwiązań urbanistycznych i architekto-
nicznych, podporządkowanej nowej funkcjonalności. Na początku funkcjonalność ta 
związana była z ideami głoszonymi przez Hermanna Muthesiusa i Deutscher Werkbund, 
aby z czasem zradykalizować się ideowo i zbliżyć do awangardowego środowiska berliń-
skich architektów funkcjonalistycznych.  

Bezpośrednie odzwierciedlenie tych poszukiwań stało się widoczne w formach ścian ele-
wacyjnych wielorodzinnych budynków, które stanowić miały estetyczną odpowiedź tych 
poszukiwań. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonywano z materiałów 
ceramicznych (cegły), które tynkowano. Stosowano zróżnicowany wachlarz tynków, po-
cząwszy od tynków gładkich, aż po tynki plastyczne i gruboziarniste, nadające faktury 
przypominająca beton, barwione w masie. Praktycznie brak jest przykładów elewacji fron-

                                                 
4 Zmiana sposobu finansowania budownictwa mieszkaniowego miała kluczowy wpływ na kształt przestrzenny 
tych osiedli i zwiększenie liczby ich realizacji. Na ten temat pisze Kozińska B. w [6] str. 256: -W 1926 roku od-
dano do użytku 1440 mieszkań (dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku), z których 500 otrzymało dotację ze 
środków miejskich, prawie 200 zostało całkowicie sfinansowanych przez miasto, a tylko 124 były efektem dzia-
łań prywatnych inwestorów-.  
5 W przypadku pierwszych osiedli obserwować można był także przypisywanie poszczególnym budynkom pry-
watnych terenów zielonych, poprzez wydzielanie na zapleczu budynku indywidualnych działek. W latach 30. 
wnętrza kwartałów urządzano częściej  
6 Na temat osiedli budowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych piszą Dawidowski D. Długopolski R. Szymski 
A.M w [1]str.143.: -Drugim rozwiązaniem zabudowy nowych osiedli było tworzenie budynków powstających 
wzdłuż ulic. W Szczecinie tak rozwiązanym przykładem jest zespół osiedli przy Mickiewicza i przy ulicach do 
niej prostopadłych: Okrzei, Libelta, Abramowskiego, Poniatowskiego, Trentowskiego-.    
7 Lastryko wykorzystywano także jako elementy wykończenia wnętrz mieszkań, na przykład wykonując z niego 
parapety wewnętrzne, oraz wykończenie stropów w łazienkach.  
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towych w większych zespołach budynków wielorodzinnych wykonanych w całości z ce-
gły, natomiast powszechną praktyką stało się wykorzystywanie cegły jako detalu architek-
tonicznego8. Wyróżnić można kilka charakterystycznych zakresów użycia cegły, jako wy-
kończenia elewacji, z których najważniejsze to (1) cokoły, (2) gzymsy i obramienia okien-
ne, (3)  partie wejściowe i obudowy klatek schodowych, (4) trawestacje detali historycz-
nych, oraz indywidualne formy ekspresyjne.  

 

Ryc. 4. Akcentowanie klatki schodowej przy ul. A. 
Mickiewicza 159.  
Fig. 4. Accentuation of the staircase at Adam 
Mickiewicz street 159.  

 
 
(1) Ceramiczne cokoły stanowiły najpopularniejszą formę uzyskania zmywalnej po-

wierzchni budynku na jego styku z gruntem. Stosowano tu najczęściej zlicowany cha-
rakter powierzchni cokołu, chociaż w części przykładów spotkać można kompozycje 
nawiązujące do rozwiązań historycznego boniowania i cofanie części lica ściany.  

(2) Częstą formą wykorzystania cegły jako detalu elewacyjnego były gzymsy i obramienia 
okienne (także pola łączące poszczególne otwory okienne) wykonane z cegły. 
W rozwiązaniach tych często spotykane są motywy tworzenia kompozycji trójwymia-
rowych, oraz wysuwania w formie akcentów poszczególnych fragmentów.    

(3) Najbardziej charakterystyczne detale ceglane tworzone były jako akcenty wejść do 
budynków i klatek schodowych. Stosunkowo rzadko stosowano przy wejściach daszki 
i inne wysunięte kubatury, co powodowało konieczność materiałowego akcentowania 
partii wejściowej. Powszechna była praktyka projektowania płaskiej elewacji, że sto-
sunkowo niewielką tektoniką elewacyjną, gdzie poprzez nieznaczne cofnięcie (lub 
rzadziej wystawienie) części elewacji, oraz wprowadzenie detali ceglanych, akcento-
wano część wejściową.  

                                                 
8 Należy podkreślić, że występowały pojedyncze budynki mieszkalne  realizowane z cegły, występujące na 
przykład w okolicach al. Wojska Polskiego, oraz budynki użyteczności publicznej realizowane z cegły (np. Szko-
ła Rzemiosł Artystycznych przy pl. Kilińskiego według projektu Karla Weishaupta z 1930 r.).   
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(4) Najoryginalniejsze wykorzystanie cegły w formie detali miało miejsce poprzez tworze-
nie lokalnych, często rozbudowanych detali, przyjmujących ekspresyjne formy. Naj-
częściej detale te stanowiły swego rodzaju trawestacje, lub nawiązanie do form archi-
tektury historycznej (boniowanie ściany, tympanony nad drzwiami wejściami, kolumny 
i pilastry przyścienne, oraz inne), które przetwarzano w abstrakcyjne formy. 

 

 

Ryc. 5. Zwieńczenie budynku przy 
ulicy S. Brzozowskiego 29. Płaski 
dach akcentowany poprzez podda-
sze.   
Fig. 5.Culmination of a building at S. 
Brzozowski street 29. flat roof 
accented by an attic. 

 

 

Ryc. 6. Wejście do budynku przy 
ulicy Boguchwały 20. Ekspresyjne 
przetworzenie formy portyku wej-
ściowego. 
Fig. 6. The entrance to the building 
at Boguchwały street 20. Expressive 
form of the entrance portico.  
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Cechą charakterystyczną powyższych rozwiązań była duża powściągliwość w stosowa-
niu cegły, która tylko w wyjątkowych przypadkach miała formę klinkierową, a w większo-
ści rozwiązań stosowano cegłę pełną bez szkliwień. 

PODSUMOWANIE.  

Ceglane detale elewacyjne w szczecińskiej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej 
lat 20. i 30. XX wieku, stanowią jeden z elementów poszukiwań form tanich mieszkań. 
Idee taniego, dostępnego powszechnie mieszkania, przybierały konkretne rozwiązania w 
różnych skalach, począwszy od założeń urbanistycznych, a skończywszy na szczegóło-
wych wachlarzu stosowanych rozwiązań technologicznych. Cegła, jako materiał tani 
i dostępny, w zestawieniu z tynkowanymi powierzchniami ścian zewnętrznych, stanowić 
miał estetyczny ekwiwalent tych poszukiwań.   

Użycie cegły w początkach modernistycznej architektury XX wieku wymagało przedefi-
niowania sposobu posługiwania się cegłą jako materiałem wykończeniowym. Przejawiało 
się to w odejściu od charakterystycznej dla architektury XIX wiecznego eklektyzmu zło-
żonych profili ceramicznych, na rzecz użycia prostych form ceramicznych. Pomimo swo-
ich historycznych konotacji cegła stała się jednym z ulubionych materiałów modernizmu, 
na co wpłynęły z jednej strony praktyczne atrybuty materiału, a z drugiej realizowana 
przez użycie cegły swoiście pojęta idea less is more.   

BRICK FACADE DETAILS IN THE SZCZECIN  
INTERWAR MULTIFAMILY RESIDENTIAL ARCHITECTURE. 

BRICK AS A FINISHING MATERIAL IN THE EARLY MODERNISM. 

In the early modernist movement brick became one of the more commonly used 
materials. Has gained popularity thanks to its high availability, easy way of use, artistic 
qualities, as well as desired major in modernism:-sincerity of the material. As a finishing 
material brick was used in two basic forms: (1) to create entire brick surfaces and 
volumes, (2) the creation of selected parts of the building facade, as a complement to 
other types of invoices (invoices usually plastered). 

The use of brick in modernist art in the first decades of the twentieth century can be 
widely observed in the Netherlands, and Germany.     

Another phenomenon that in the context of the architecture of Szczecin should be 
stressed, were the realization of the Berlin modernist housing estates in the second half 
of the 20s the twentieth century. The most important writers in this period pursuing their 
own housing projects include Bruno Taut, Walter Gropius, Hans Scharoun, Hugo Haring, 
Ernst Maya Rudolph and Paul Henning. 

SZCZECIN HOUSING IN THE INTERWAR PERIOD.  
GENESIS, SPATIAL SYSTEMS AND TECHNICAL SOLUTIONS 

In connection with the influx of population after the end of World War I and the high 
demand for new housing since 1919 can be observed in Szczecin start of several 
housing projects. Specific activation of the investment start after 1925, when begins to 
emerge a number of housing projects, particularly in the Pogodno, Niebuszewo, cemetery 
area, and the suburbs (eg Podjuchy region). 
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The implementation of the idea of functional housing estate acquired in the second half of 
the 20s and early 30s Twentieth century in Szczecin, a new dimension to urban and 
architectural design. Urban systems were dominated by repetitive stand-alone buildings. 
This development should be connected to the method of financing the investment, the 
increased participation of cooperatives and municipal investments. The basic forms of 
urban structures include the use of: (1) linear array of buildings along the projected routes 
of streets (2) building on the ridge system perpendicular to the proposed street, (3) free-
standing buildings point system, (4) composing the open quarters building combining 
perimeter buildings with green insights and quarters interiors. In terms of functional 
solutions can also be observe a diverse array of spatial solutions: (1) the most popular 
cellular systems, (2) corridors, (3) points and (4) gallery systems. 

CERAMIC FACADE DETAILS 

Finding the right kind of cheap accommodation in Szczecin in the 20s and 30 twentieth 
century was held by successive approximations of urban planning and architectural 
solutions, subordinated to the new functionality. Its characteristic feature was the original 
treatment of detail, which took the form of restrained brick elements. Can distinguish 
several characteristic bands use of brick as the elevation finish, the most important are 
(1) pedestals, (2) cornices and window frames, (3) entrances and stairway enclosures, 
(4) travesties of historical details, and individual forms of expression . Details of these 
were performed mostly using a simple (not clinker) bricks. 
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STRESZCZENIE 

Artykuł przedstawia opis remontu i częściowej odbudowy kładki pieszej łączącej Pro-
szówki z Krzyżanowicami. Nakreśla historię obiektu i uwarunkowania jakie towarzyszyły 
inwestycji koniecznej po zniszczeniu w trakcie powodzi. Ten wzniesiony czynem społecz-
nym most pieszy, dla lokalnej społeczności okazał się czymś więcej niż tylko przeprawą 
przez rzekę. Decyzja o ostatecznym kształcie przeprawy została podyktowana swoistym 
genius loci. 

Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, most pieszy, genius loci, Proszówki, Krzyżanowice, 
Bochnia, rekonstrukcja, odbudowa. 

ABSTRACT  

The article presents a description of repair and partial rebuilding of pedestrian walkway, 
linking Proszówki and Krzyżanowice. Paper outlines the history of the object and the 
circumstances that accompanied the investment which was necessary after the 
destruction during the flood. The bridge became something more than just the crossing of 
the river. The decision about final shape and form was dictated by a specific genius loci. 

Key words: pedestrian walkway, footbridge, genius loci, Proszówki, Krzyżanowice, 
Bochnia, reconstruction, rebuilding. 
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UWARUNKOWANIE OGÓLNE 

Zniszczone i zdewastowane obiekty mostowe, w tym kładki wiszące dla pieszych, projek-
towane i wznoszone tuż po II wojnie światowej, stosunkowo rzadko podlegają pracom 
konserwacyjnym lub odtworzeniowym. Jest ich niewiele, często łatwiej zdegradowaną 
przeprawę wybudować od nowa, lub w jej miejsce postawić obiekt inżynierski dostoso-
wany do współczesnych wymogów. Z racji wątpliwych wartości estetycznych nie stanowią 
rejestrowych zabytków materialnych a często ich konotacja z latami opresyjnego systemu 
jest ostatecznym argumentem za ich wyburzeniem. 

Bardzo często argumenty ekonomiczne i technologiczne również przynoszą konkluzję 
o budowie nowego mostu lub kładki. Wreszcie, problematyka konserwatorska obiektów 
inżynierskich dość młodych,  tylko sporadycznie jest przedmiotem zainteresowania na-
ukowców i projektantów. W takiej sytuacji trudno o sprawdzone wzorce czy usystematy-
zowane wytyczne do prowadzenia prac, co może wpływać na jakość wykonawstwa. 

Omawiany w artykule most pieszy, podwieszany przez rzekę Rabę, łączący Proszówki z 
Krzyżanowicami jest przykładem przeprawy, która przede wszystkim dzięki swojemu 
genius loci – duchowi opiekuńczemu, otrzymała nowe życie, w kształcie możliwie zbliżo-
nym do pierwotnego.  

HISTORIA PRZEPRAWY 

Plan wzniesienia przeprawy przez Rabę w tym miejscu pojawił się jeszcze przed II wojną 
światową. Konflikt zbrojny miał wpływ na wstrzymanie zamierzeń, ale tuż po zakończeniu 
okupacji niemieckiej sprawa wróciła na afisz.  

Kładka piesza łącząca Proszówki z Krzyżanowicami została wzniesiona czynem społecz-
nym mieszkańców Krzyżanowic i Proszówek. Patronem przedsięwzięcia był ksiądz Jerzy 
Skwirut, który organizując materiały i mobilizując miejscową ludność doprowadził do za-
kończenia budowy 15 maja 1947 roku (ryc.1).1 

 

 

Ryc.1. Stan mostu przed 
wykonaniem ostatecznej 
ekspertyzy. Źródło: fot. 
własna. 
Fig.1. Condition of the 
bridge before the final ex-
pertision has been made. 
Source: author’s photo. 

 

Budowniczowie nie posiadali prawdopodobnie żadnej dokumentacji projektowej. Opiera-
jąc się na doświadczeniu, instynkcie i podglądając inne, podobne rozwiązania umiejsco-
wili most w dogodnym komunikacyjnie miejscu, łączącym dwie wsie powiatu bocheńskie-

                                                 
1 Informację udało się znaleźć na tabliczce pamiątkowej, na jednym z pylonów a następnie potwierdzić w trakcie 
wywiadu z lokalną ludnością.  
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go. Do budowy wykorzystano to, co w tych niełatwych, powojennych latach było na miej-
scu i co udało się pozyskać. Tym samym np. do mieszania betonu, z którego wykonano 
pylony, użyto rzecznego żwiru i lokalnego kruszywa otoczakowego, a główny element 
nośny zdobyto na śląsku – wykorzystując liny górnicze2. 

Forma i kształt kładki nie mogły nie zawierać ludowych odwołań i reminescencji, a nawet 
pewnej symboliki. Główny kierunek komunikacji określono jednoznacznie z Krzyżanowic 
do Proszówek i dlatego Pylon Krzyżanowicki witający przechodniów ozdobiono malun-
kiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalowanym przez nieznanego autora (ryc.2). Na-
stępnie użytkownikowi kładki ukazywał się Orzeł Biały w koronie zwrócony właśnie 
w stronę Krzyżanowic. Stanowił swoistą sterczynę drugiego pylonu i wyrażał tęsknotę 
lokalnej społeczności za dawnym porządkiem, który nieodwołalnie zburzyły lata dwóch 
totalitarnych systemów (ryc.3).  

 

  
Ryc.2. Malunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem po 
restauracji. Źródło: fot. autora 
Fig.2. Painting of Our Lady with Child after restaura-
tion. Source: Photo by author 

Ryc.3. Rzeźba Orła Białego na szczycie pylonu po 
restauracji. Źródło: fot. autora 
Fig.3. White Eagle scuplture on the top of the pylon 
after restauration. Source: photo by author 

Kładka budowana po gospodarsku nie spełniała norm i była obarczona wieloma błędami 
wykonawczymi, niemniej jednak, przetrwała bez istotnych zmian do 2010 roku. Władze 
gminy Bochni zaplanowały remont generalny a zlecona na jego poczet ekspertyza, opra-
cowana przez Pracownię Projektową F-11, w sposób oczywisty punktowała mankamenty 
kładki.3 

Remont nie był jednak drastycznym obciążeniem dla budżetu gminy. Przymierzając się 
systematycznie do tej inwestycji natrafiono na kolejną przeszkodę, tym razem zmieniają-
cą diametralnie stan rzeczy. Małopolskę, a z nią Proszówki i Krzyżanowice dotknęła nie-

                                                 
2 Informacja na podstawie wywiadu, potwierdzona następnie w trakcie analizy nośności lin przeprowadzonej 
przez dr. Inż. Wita Derkowskiego w 2009 roku. 
3 Ekspertyza stanu technicznego kładki przygotowana przez Pracownię Projektową F-11 w 2009 roku. 
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zwykle gwałtowna powódź.  Jej ofiarą padła również przeprawa na Rabie, w pewnym 
momencie kładka znalazła się w przeważającej części pod wodą (ryc.4). 

 

 

Ryc.4. Kładka w trakcie 
powodzi w 2009 roku. Źró-
dło: fot. Parafia św. Joachi-
ma w Krzyżanowicach. 
Fig.4. Bridge during the flood 
in 2009. Source: The Parish 
of St. Joachim in Krzyżano-
wice. 

 
 

UWARUNKOWANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE 

Konstrukcję nośną kładki w 1947 roku wykonano jako wiszącą jednoprzęsłową z niesy-
metrycznymi dojściami do przęsła głównego - dłuższym na prawym brzegu i krótszym na 
lewym brzegu. Rozpiętość przęsła głównego wynosi około 67,0 m. Przęsła skrajne (na 
dojściach do pylonów) mają rozpiętość 4m od strony Proszówek oraz 15,2 m od strony 
Krzyżanowic. Szerokość użytkowa kładki jest równa 1,0 m., a szerokość całkowita wynosi 
1,03 m.4 

Konstrukcję pomostu stanowiły belki podłużne wykonane z kątowników równoramiennych 
oraz poprzecznice. Nawierzchnię wykonano z pozyskanych na miejscu dyli drewnianych 
ułożonych na poziomych ramionach kątowników stanowiących belki pomostu. Na długo-
ści pylonów i przyczółków pomost stanowiła konstrukcja podpór. 

Pomost był podwieszony do czterech lin nośnych (kabli); po obu stronach konstrukcji 
pomostu.  

Dewiatory wyznaczające trasę lin nośnych (ryc.5) stanowiły płaskowniki stalowe zamo-
cowane w belkach pomostu. Pełniły jednocześnie rolę słupków poręczy. Poręcze miały 
wypełnienie z siatki ogrodzeniowej. Nie spełniały wprawdzie wymogów nośności, ale 
zabezpieczały przed spadkiem pieszych do rzeki. Pozytywną rolę pełniły też liny usztyw-
niające górną i dolną krawędź siatki. Liny te są połączone ze słupkami (dewiatorami).5 

Ważnym elementem konstrukcji przęsła były półramy sprężyste. Stanowiły je poprzeczni-
ce oraz dewiatory (słupki poręczy). Półramy zwiększają sztywność skrętną przęsła oraz 
zmniejszają podatność przęsła na przemieszczenia i drgania poziome.  

Podpory mostu wykonano jako betonowe. Tworzyły je pylony oraz przyczółki. Pylony 
pełniły jednocześnie rolę dewiatorów w najwyższych położeniach lin nośnych. Do przy-
czółków zamocowano elementy oporowe dla zakotwień lin.6 

 

                                                 
4 Inwentaryzacja przygotowana przez Pracownię Projektową F-11 w 2009 i 2010 roku. 
5 ibidem 
6 Ibidem 
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Ryc. 5. Pierwotna konstrukcja 
kładki. Źródło: fot. autora. 
Fig.5. Original construction of 
bridge. Source: photo by author.  
 

WYNIKI OCENY STANU TECHNICZNEGO 

Stan techniczny kładki i poszczególnych elementów był bardzo zróżnicowany, w więk-
szości niewystarczający. Zróżnicowanie to występowało między poszczególnymi elemen-
tami konstrukcyjnymi oraz na długości tych samych elementów. Widoczny był brak sys-
tematycznej dbałości o stan techniczny kładki, co w dużej mierze wynika z systemu 
utrzymania tej klasy obiektów. 

Wszystkie elementy stalowe pokrywała korozja i lokalne zdeformowania. Istniało duże 
zagrożenie korozją śródkrystaliczną charakterystyczną dla stali o wysokiej wytrzymałości. 

Na znacznej długości lin nośnych brakowało ochrony antykorozyjnej. W miejscach dewia-
torów – zwłaszcza tych, gdzie nie było już podkładek gumowych – występowała korozja 
drutów oraz zmniejszenie ich przekroju poprzecznego wskutek tarcia lin o dewiatory 
(ryc.6). Lin nie naciągano. Prawie wszystkie podkładki sparciały. W jednej z lin stwierdzo-
no zerwanie lub pęknięcie 15 drutów i było to najbardziej niebezpieczne miejsce w całej 
konstrukcji kładki. 7 

  
Ryc. 6. Korozja lin, przetarcia wynikające z prze-
mieszczeń. Źródło: fot. autora. 
Fig. 6. Ropes corrosion and tear resulting from the 
displacements. Source: photo by author. 

Ryc.7. Niebezpieczne dla użytkowników zakończenie 
poręczy, korozja. Źródło: fot. autora. 
Fig.7. Dangerous handrail, corrosion. Source: photo 
by author 

                                                 
7 Ekspertyza kładki wiszącej dla pieszych przez rzekę Rabę łączącej Proszówki z Krzyżanowicami przygotowa-
na przez Pracownię Projektową F-11 w 2009 i 2010roku, Ekspertyza nośności lin. 
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Wypełnione siatką ogrodzeniową poręcze znajdowały się w złym stanie. Siatka została 
zdeformowana i pourywana. Poręcze na odcinkach dojścia do filarów pokryły się korozją. 
Wysokość, sztywność i nośność poręczy nie spełniała współczesnych wymogów a pogię-
te linki je tworzące, zagrażały użytkownikom, odkrytymi, wyostrzonymi połączeniami 
(ryc.7). 

W 2009 roku jednym z elementów składowych, opracowywanej wtedy ekspertyzy tech-
nicznej, stanowiącej podstawę do późniejszego opracowania dokumentacji projektowej, 
była analiza nośności lin. Średnica zewnętrzna lin wynosiła średnio 30,32 mm. Skok zwi-
cia liny wynosił średnio 253 mm. Siła zrywająca nieuszkodzoną linę była równa 473,3 kN, 
natomiast liny uszkodzonej 398,9 kN. Największe uszkodzenie liny, stwierdzone w anali-
zie z 2009 roku oszacowano na 16%. Zauważyć jednak należy, że powódź z 2010 roku 
miała wpływ na znaczne obniżenie parametrów nośnych lin.8 

Na całej długości kładki skorodowały belki podłużne pomostu. Szczególnie intensywnie w 
miejscach połączenia z dewiatorami (słupkami) (ryc.8,9). Była to jednak korozja po-
wierzchniowa z wżerami. Stan skorodowania kątowników podłużnic nie zagrażał bezpie-
czeństwu konstrukcji kładki ale powódź z 2010 i jej efekty tj.woda, niosąca ze sobą frag-
menty drzew i krzewów spowodowały również liczne odkształcenia w tym elemencie kon-
strukcyjnym9.  

 

  
Ryc.8. Korozja lin i dewiatorów. Źródło: fot. autora. 
Fig.8. Corrosion of ropes and posts. Source: photo by 
author 

 
Ryc.9. Korozja podłużnic - elementów pomostu. Źró-
dło: fot. autora. 
Fig.9.Corrosion of stringers. Source: photo by author 

W nieco mniejszym stopniu niż podłużnice rdza pokryła poprzecznice. Wytłumaczeniem 
tej różnicy jest ich osłonięcie przed deszczem i słońcem przez pokład drewniany. Nie-
mniej jednak poprzecznice również wymagały zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Bardzo ważnym elementem w analizowanej kładce były dewiatory, gdyż pełniły tu potrój-
ną rolę; słupków poręczy, dewiatorów oraz elementów półram. Ich stan techniczny był 
dobry. Szczególnie ważny okazał się stan tych fragmentów, które stabilizowały liny no-
śne, a także liny poręczy. Zauważono na nich wyraźne pogorszenie stanu technicznego 
w stosunku do poprzedniej oceny, wykonywanej przed powodzią. 

Dyle nawierzchni były pod względem stanu technicznego bardzo zróżnicowane. Część z 
nich nadawała się do wymiany. Ostatecznie zdecydowano się na wymianę wszystkich. 

W elementach betonowych – pylonach, zazwyczaj występują ubytki i powierzchniowa 
korozja. Nie ma to żadnego wpływu na nośność i bezpieczeństwo kładki. Defekty te nale-

                                                 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
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żało rozpatrywać w kategoriach estetycznych, zwłaszcza ze względu na symboliczne 
elementy wspominane już uprzednio. 

Oddzielny problem – występujący praktycznie we wszystkich kładkach wiszących – sta-
nowiły drgania i przemieszczenia poziome. Musiały być w tym przypadku znacznie zre-
dukowane. Należy odnotować, że powódź z 2010 roku spowodowała dalsze skręcenie 
pomostu a ogólny stan techniczny kładki po wylaniu Raby znacząco się pogorszył.10 

KONSULTACJE SPOŁECZNE, JAKO NARZĘDZIE DECYZYJNE 

Zniszczenia, które przyniosła ze sobą powódź okazały się znaczne. Ucierpiał, nie tylko 
sam obiekt, ale również brzeg, który obsunął się zmieniając strefę bezpośredniego są-
siedztwa koryta Raby. Uaktualnienie ekspertyzy wykazało konieczność wymiany lin no-
śnych, które w pierwotnym zamierzeniu miały być poddane naprawie i lokalnym wzmoc-
nieniom. Wzmocnień wymagały także inne elementy konstrukcyjne a niewystarczająca 
stateczność kładki niosła za sobą konieczność zaprojektowania odciągów. 

Te wszystkie uwarunkowania sprawiały, że z ekonomicznego punktu widzenia, celowym 
wydawało się rozważenie budowy nowego obiektu, który budowany ab ovo mógł zostać 
pomyślany, jako pełnowartościowa konstrukcja o układzie pieszo – jezdnym. Tym bar-
dziej, że na taką konstrukcję samorząd gminny był w stanie pozyskać dofinansowanie 
z budżetu państwa a remont i przebudowa kładki, niebędącej zabytkiem, na takie dofi-
nansowanie ubiegać się nie mogły.  

Przy podejmowaniu decyzji liczył się jednak także czynnik pozamaterialny. Kładka wzno-
szona przez ludność miejscową ponad 60 lat temu jest wartością szerszą i społecznie 
głębszą niż wskaźniki ekonomiczne. W jej budowie brali udział mieszkańcy, którzy ucho-
dzili za lokalne autorytety, wielu z budowniczych żyje do dzisiaj, a rodziny kultywują tra-
dycję i pamięć osób, które przyczyniły się do wzniesienia mostu swoją pracą i wkładem 
finansowym. Z uwagi na te społeczne uwarunkowania, wójt ogłosił konsultacje społeczne 
mające na celu wyłonienie ostatecznej formy rozwiązania tej palącej kwestii. Brak prze-
prawy utrudniał komunikację dwóch miejscowości i coraz bardziej dawał się we znaki. 

Konsultacje ogłoszono, przeprowadzono i przy zaangażowaniu miejscowej parafii ich 
ostatecznym zwieńczeniem było głosowanie, w formie ankiet, w którym wszyscy zainte-
resowani mogli opowiedzieć się za remontem lub budową całkiem nowego obiektu.11 

W sierpniu 2010 roku po podliczeniu głosów okazało się, że na 499 osób biorących udział 
w głosowaniu, 457 opowiedziało się za utrzymaniem dotychczasowej kładki w możliwie 
niezmienionym kształcie, a tylko 38 osób opowiedziało się za budową nowego mostu. 
Pozostałe ankiety wypełniono w sposób niewłaściwy. Tym samym wbrew wskaźnikom 
funkcjonalnym i ekonomicznym vox populi zadecydował o zadaniu, przed jakim stanę- 
li projektanci rekonstrukcji i remontu. Czynnik kulturowy, społeczny i historyczny,  
w tym przypadku przeważył szalę inwestycji. W sprawę zaangażowano przy okazji wi- 
zyty w Proszówkach premiera rządu starając się o dofinansowanie z budżetu popowo-
dziowego.12 

PROJEKT ODBUDOWY I REMONTU 

Projektanci działając pod presją czasu i oczekiwań społecznych starali się zachować 
z istniejącego mostu pieszego jak najwięcej, dostosowując go jednocześnie do wymogów 
współczesnych norm i sztuki budowlanej. Były to działania na pograniczu inżynierii, tech-

                                                 
10 Ibidem 
11 Urząd Gminy Bochnia, zarządzenie wójta gminy. 
12 Bochnianin – Internetowy Serwis Informacyjny, wydanie internetowe z 11 sierpnia 2010 roku. 
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niki i renowacji, dlatego, w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu budowania mostów, 
większa rola przypadła w udziale architektowi.13 

Nie bez znaczenia było zachowanie i wykorzystanie uwarunkowań krajobrazowych nad-
brzeża rzeki Raby naruszonego w wyniku powodzi. Parametrem wziętym pod uwagę była 
także kwestia chłonności krajobrazu, która w sytuacji uprzywilejowanej stawiała rozwią-
zanie łagodne, wpisujące się w otaczający pejzaż okolicy, w sposób delikatny i wyważony 
(ryc. 10, 11). 

 

 
Ryc.10. Brzegi Raby w trakcie prowadzenia remontu. 
Źródło: fot. autora. 
Fig.10. Raba’s riverside during repair process. 
Source: photo by author. 

 
Ryc.11. Aktualny widok z kładki. Źródło: fot. autora 
 
Fig.11. Actual view from the bridge. Source: photo by 
author. 

W stosunku do pierwszej wersji projektu, konieczna okazała się wymiana lin nośnych. 
Było to najbardziej skomplikowanym elementem remontu. Projekt zakładał wymianę 
dawnych czterech lin górniczych na dwie nowej generacji o średnicy ø34mm. Należało je 
wymieniać z wykorzystaniem lin istniejących, w pierwszym rzędzie ściągając linę wymie-
nianą zakotwioną do pierwszych rzędów zakotwień. Zamocowawszy pierwszą linę, nale-
żało zdemontować starą i jednocześnie wprowadzić zaczepy w miejscu kotwienia od 
strony Proszówek a następnie powtórzyć ten sam manewr dla drugiej liny nośnej. 

Konieczne było również zamocowanie lin nośnych do istniejących śrub rzymskich (po 
uprzednim ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym) i przyspawanie profili peł-
nych łączących istniejące zaczepy. Kotwienia należało wykonać z uwzględnieniem 
wszystkich punktów mocowań. 

Zmiana ilości lin nośnych spowodowała, że wieszaki musiały być obciążone symetrycznie 
w stosunku do lin a konieczność dodania odciągów rodziła potrzebę wykonania nowych 
mocowań poprzez zastosowanie dodatkowych oczek z blachy 1,2x70mm. Zamocowano 
je  na końcach wieszaków metodą spawania. Stal sprężona ośmiu lin odciągowych mu-
siała mieć co najmniej średnicę ø25 z uwagi na większą sztywność całego ustroju, a ich 
fundament wykonano w postaci studni ze zbrojonego betonu klasy B20. 

Konstrukcję kładki usztywniono dodatkowo, ukrytymi pod pomostem stężeniami, na całej 
rozpiętości, łącznie z dojściami na kładkę, które wykonano z kątowników 65x65x7mm. 
Wymieniono także stare poprzecznice, mocując nowe – z dwuteowników HEB100. Po-
przecznice połączono z belką pomostową poprzez przyspawaną do podłużnicy blachę 
węzłową. Elementy te, rozmieszczono na całej długości kładki co ok. 1,35 m. Dodatkowo 
poprzecznice zakończono z obu stron blachą czołową konieczną do późniejszego mon-
tażu słupków balustrady (ryc.12). 

                                                 
13 Projekt odbudowy kładki przez rzekę Rabę, łączącej Krzyżanowice z Proszówkami – Pracownia Projektowa 
F-11, Kraków 2010. 
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Ryc.12. Usztywnienia kładki ukryte pod poziomem 
pomostu oraz podwójne odciągi. Źródło: fot. autora 
Fig.12. Bridge stiffening hidden under the deck. 
Source: photo by author 

 
Ryc. 13. Wymienione elementy nośne oraz nowa 
konstrukcja balustrady. Źródło: fot. autora. 
Fig.13. New support elements and a new railing 
design. Source: photo by author 

Na całej długości kładki, po obu stronach została ustawiona nowa balustrada, zaprojek-
towana pod kątem usztywnienia całości pomostu, z jednoczesnym zachowaniem walo-
rów estetycznych. Słupki balustrady (dwuteownik IPN 80) przyspawano do blachy węzło-
wej przymocowanej wcześniej do poprzecznicy. Rozstaw słupków wyniósł ok. 135cm. 
Szczeblinki w postaci linek stalowych ø8mm przymocowano do słupków zamkniętych 
pochwytem z ceownika 80E. Najbardziej widoczna zmiana dotyczyła zatem zniszczonej 
i niebezpiecznej balustrady. Oprócz pochwytu przyspawano poniżej dodatkowe płasko-
wniki 75x10mm dzielące balustradę na pola. Ich wypełnienie stanowiły wspomniane linki 
balustradowe, a dodatkowa siatka zabezpieczyła balustradę przed wspinaniem się po 
niej (ryc.13). 

Poza wspomnianymi pracami zachowano ustalenia pierwszej wersji projektu polegające 
przede wszystkim na pracach renowacyjnych. Oczyszczeniu poddano zatem pylony 
i pomalowano je powłoką poliwinylową (te prace wykonano na kładce jako pierw-
sze)(ryc.14).  

Istniejące powłoki malarskie belek pomostowych ze względu na liczne ogniska korozji 
oczyszczono metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie) do odpowiedniego stopnia 
czystości. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczono przez nałożenie nowej powłoki 
malarskiej w trzech warstwach, a pomost wypełniono nowymi deskami o przekroju  
200x50mm i odpowiednio zaimpregnowano.14 

 

Ryc. 14. Odnowione pylony prze-
prawy. Źródło: fot. autora. 
Fig. 14. Bridge’s renewed pylons. 
Source: photo by author.  

                                                 
14 Ibidem 
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Specjalną część prac konserwatorskich poświęcono elementom dekoracyjnym pylonów – 
malowidłu Matki Boskiej oraz orłowi strzeżącymi przeprawy. Odtworzono je w niezmie-
nionym kształcie restaurując formę i zabezpieczając przed niszczeniem. Wyeksponowa-
no także tablicę pamiątkową z nazwiskiem prowadzącego pierwsze prace kanonika oraz 
datę wzniesienia kładki. Na samym końcu wykonano nowe chodniki na dojściach do 
kładki i oznakowano obiekt ograniczając jego przepustowość do dwudziestu osób prze-
bywających na moście jednocześnie. 

UWAGI KOŃCOWE 

Efekt końcowy uzupełniła ciemno – zielona kolorystyka balustrad oraz kremowa pylonów, 
wpisująca obiekt w malownicze tło nadbrzeża Raby. Architektonicznie kładka utrzymała 
swoje gabaryty i proporcje pomimo zmiany elementów konstrukcyjnych i wykonania sze-
regu wzmocnień. Udało się te zabiegi utrzymać poza bezpośrednią percepcją ukrywając 
je pod pomostem lub maskując innymi elementami. Zewnętrzne liny odciągowe ułożono 
w płaszczyźnie pomostu, dzięki czemu nie zagraża im potencjalna wielka woda, oraz nie 
wpływają na jego odbiór estetyczny.  

 

 

Ryc.15. Widok na kładkę po 
remoncie. Neutralna kolory-
styka i harmonijne wpisanie 
się w kontekst miejsca. Źró-
dło: fot. autora 
Fig. 15. View of the footbridge 
after repairs. Neutral colors 
and harmonious inclusion in 
the landscape context. 
Source: photo by author 

 

Zmieniona balustrada zapewnia poczucie bezpieczeństwa i podnosi komfort użytkowa-
nia. Drgania mostu pieszego dzięki zwiększonej sztywności także udało się w znacznym 
stopniu wyeliminować. 

Istotnym elementem wizualizacji mostu stało się tło krajobrazowe, którego obiekt inży-
nierski nie zakłóca, wpisując się w jego kontekst. Harmonia i swoisty neowernakularyzm 
architektoniczny kładki stały się wizytówką miejsca, karmiąc jego genius loci. Przyroda 
połączona dziełem inżynierskim wydaje się znajdować tu zespolenie. Napięcie kierunko-
we, które zwykle niosą ze sobą miejsca przepraw mostowych, jest w tym przypadku led-
wo zauważalne (ryc.15). 

Pożytecznym i ciekawym doświadczeniem było zaproszenie do podjęcia decyzji wszyst-
kich użytkowników mostu. Stało się to pomimo znacznej (sięgającej ponad 1 mln złotych) 
różnicy w kosztach finansowych wykonania poszczególnych wariantów inwestycji. Tak 
śmiała inicjatywa władz gminy, sięgająca dodatkowo rezerw własnego budżetu jest na 
pewno czynnikiem rzadko spotykanym. 

Mieszkańcy zyskali wreszcie bezpieczny obiekt, z którym związana jest tradycja miejsca 
i lokalna społeczność. Prace budowlane ukończono w lipcu, a 10 lipca 2011 roku, w sa-
mo południe odbyła się okazała uroczystość, podczas której w ludowych strojach i przy 
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dźwiękach polowej orkiestry mieszkańcy byli świadkami poświęcenia kładki i oddania jej 
do użytku. Historia po 64 latach zatoczyła koło. 

REPAIR AND PARTIAL RECONSTRUCTION OF FOOTBRIDGE  
OVER RABA RIVER, IN A CULTURAL, LANDSCAPE  
AND ENGINEERING PERSPECTIVE 

Destroyed and devastated bridges, including the hanging footbridges for pedestrians, 
designed and erected just after World War II, are relatively rarely conserved and 
reconstructed. Mostly it’s more easy to build a new construction in their place, the one 
which is adapted to modern requirements. Because of questionable aesthetic values they 
don’t hold place in a  any conservation registries and their connection with oppressive 
years of the communist system is the ultimate argument for their demolition. 

Very often the economic and technological arguments also lead to decisions of building a 
new bridge. Finally, the conservation of such engineering structures is a quite new issue, 
and therefore rarely is the object of interest for scientists and designers. In this situation it 
is difficult to use patterns and guidelines for similar work, which affects the quality of 
implementing it to the common engineering and conservation knowledge. 

Pedestrian footbridge linking Proszówki and Krzyżanowice was built in 1947 as a social 
act of local community. The builders probably did not have any documentation. Based on 
experience, instinct and looking over other similar solutions they placed the bridge in a 
well-connected location, between the two villages of Bochnia district in southern Poland. 
Materials that has been used to build it were obtained where it was possible. For example 
the concrete, of which the pylons have been made was mixed from the local river stones, 
and the main load-bearing element – the mine ropes, were captured in Silesia. 

The form and shape of the bridge included some folk symbols. Two pylons were 
decorated by paintings of Madonna and Child and White Eagle in crown as pinnacles 
which mirrored religion of community and sentiments for pre-war years. 

After public consultations which resulted in the decision of reconstruction of the old 
footway bridge, the project has been made. Except architectural and construction 
conditions, designers took to account preservation of the Raba River waterfront disturbed 
by 2010’s flood. The other parameter which was considered was absorption capacity of 
the landscape. Conclusion was to choose a mild solution, linked to the surrounding 
landscape of the area, in a delicate and balanced way.  

The end result was a new construction implemented in an old shape of the bridge. It was 
completed by the dark - green colored railings and cream colored pylons. Those placed 
the object in the picturesque background of the Raba River. Architecturally-small 
footbridge maintain its size and proportions, despite structural changes and the 
implementation of a number of reinforcements. These treatments were keep out of direct 
perception and hided under a bridge’s deck. Internal and external ropes has been 
exchanged. 

Finally, all residents were invited to the decision process which occurred as an interesting 
experience. Community gained a safe facility, which is linked to the tradition of the place 
and the local community. Construction work was completed in July and 10 July 2011, at 
noon, the opening ceremony was held.  The folk costumes and the sound of the 
orchestra were background for consecration of the bridge. The history after 64 years, has 
come full circle. 
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STRESZCZENIE 

Neogotycki kościół Świętego Ducha w Stargardzie Szczecińskim to świątynia jednona-
wowa lecz dająca wrażenie trójnawowej. Została wzniesiona na planie prostokąta zbliżo-
nego do kwadratu (19,00 x 23,50 m) i przekryta dwuspadowym dachem. Od zachodu 
nawa łączy się z prezbiterium zbudowanym na części ośmioboku, a od strony wschodniej 
z masywną wieżą zwieńczonym ceglanym hełmem o ponad 50-metrowej wysokości. 
Dominującym materiałem jest czerwona cegła. 

Słowa kluczowe: neogotyk, architektura sakralna, historia Pomorza Zachodniego. 

ABSTRAKT 

Neo-gothic Holy Spirit church in Stargard Szczeciński is a one-nave temple, but it gives 
an impression of a three-nave construction. It was built on a rectangle plan close to 
a square (19.00 x 23.50.), covered with a gable roof. From the west the nave connects 
with the presbytery built on a part octagon, and from the east with a massive tower 
topped with a brick cupola over 50-meter high. Red brick is the dominant material.  

Key words: Neo-Gothic, church architecture, history of West Pomerania. 

                                                 
1 Jest to pierwsza część artykułu; druga będzie dotyczyła obecnego stanu zachowania obiektu i konserwacji 
zabytków. 
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HISTORIA OBIEKTU2 

Pierwsza kaplica na miejscu teraźniejszego kościoła istniała już w 1364 roku. Była  
to kaplica szpitalna od początku opatrzona aktualnym wezwaniem Ducha Świętego  
(niem.: Die Heiligegeist Kirche)3.  

Na przestrzeni wieków była stopniowo rozbudowywana i przebudowywana. Kościół ten 
jest wymieniony w historycznych źródłach z 1596 roku jako murowany. Został on poważ-
nie zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej. Po czym w 1649 roku świątynię roze-
brano na skutek zniszczeń dokonanych podczas wojny trzydziestoletniej, by następnie 
nowy obiekt posadowić w tym samym miejscu i poświęcić go w 1651 roku. Nową świąty-
nię ze skromną wieżą wzniesiono w układzie słupowo - ryglowym (szachulcowym), 
oszczędną w swojej estetyce, dzięki czemu zyskała ona nazwę konstrukcji głodowej.  
W owych czasach była to jedna z wielu budowli tego typu na Pomorzu, wyniszczonym 
przez wojny. Popadająca w ruinę świątynia i nie konsekrowana na początku XIX wieku 
była już tak zniszczona, że przeznaczono ją do rozbiórki. Kościół ten rozebrano w 1868 
roku, a na jego miejscu wzniesiono w l. 1874-77 stojącą do dziś świątynię. W latach 1895 
-1924 trwały prace przy wyposażeniu wnętrza, a w 1926 roku założono nowoczesne wi-
traże4. Ta dostojna i dobrze wyposażona budowla jest świadectwem swoich czasów, 
sytuacji rozwoju gospodarczego Pomorza przełomu XIX/XX wieku.  

Właśnie taka świątynia przetrwała do naszych czasów, gdyż nie uległa zniszczeniom  
w czasie obu wojen światowych. Ocalała zarówno konstrukcja jak i oryginalne wyposaże-
nie. Wnętrze zdobią do dziś oryginalne ławki i neogotyckie organy, wykonane przez  
J. Kochlera ze Stargardu. Po 1945 roku wykonano polichromie i uzupełniono wyposaże-
nie kościoła – odpowiednie do nowego rytu liturgicznego. Do 1945 roku kościół służył 
ewangelikom. Po II wojnie światowej był pierwszą siedzibą katolickiej parafii  
w Stargardzie Szczecińskim, w której odprawiono pierwsze nabożeństwo z udziałem 
pierwszych osadników w mieście. Obecnie kościół użytkowany jest przez dwie parafie, 
katolicką obrządku rzymskiego pw. Ducha Świętego oraz katolicką obrządku bizantyjsko-
ukraińskiego pw. św. Jozafata. 

URBANISTYKA 

Rys historyczny miejscowości 

Stargard Szczeciński to miasto i gmina w województwie zachodniopomorskim, które leży 
nad rzeką Iną, na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej. Jest to, po Szczecinie, najstarsze 
miasto na Pomorzu oraz jedno z najstarszych miast w Polsce. Początek stałego osadnic-
twa w tym regionie sięga VI wieku. Historyczne nazwy miejscowości kolejno brzmiały: 
Zitarigroda, Stargrod, Staregard.  

W 1243 roku książę Pomorza – Barnim I nadał Stargardowi magdeburskie prawa miej-
skie5, a pół wieku później, bo w 1292 roku, miasto zostało przeniesione na prawo 
lubeckie, uznane za korzystniejsze dla warstwy kupców i rzemieślników. Od tego momen-
tu zaczęli tu przybywać liczni osadnicy z terenu Niemiec i Flandrii, gdyż Stargard zaliczał 
się do związku hanzeatyckiego, wspierającego interesy kupców. Rozwojowi początkowo 
osady, a później miasta sprzyjało położenie w pobliżu krzyżujących się szlaków handlo-
wych, prowadzących z Santoka do Wolina i ze Szczecina do Kołobrzegu. Ina stała się 
ważną drogą komunikacyjną, którą barkami płynęło zboże i inne towary  
z ziemi pyrzyckiej i stargardzkiej do krajów zachodnich i nadbałtyckich.  

                                                 
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Świętego_Ducha_w_Stargardzie_Szczecińskim 
3 P. Redlin, Zur Geschichte der Kirchen in Stargard a.I w: Pommersche Volks Zeitung, 1891-1893 
4 K. Kalita Skwirzyńska, Stargard Szczeciński, Wyd. Ossolineum 1984 r.s. 182-185 
5 Historia Pomorza Zachodniego, red. G. Labuda, Tom 1. Do roku 1466. Cz. 1. Poznań 1969 
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Podczas wojny trzydziestoletniej miasto zostało zdziesiątkowane z powodu głodu, chorób 
i pożarów, wskutek czego liczba ludności spadła o około 90%. Na mocy Traktatu West-
falskiego od 1648 roku Stargard dostał się pod panowanie Brandenburgii, a na przełomie 
drugiej połowy XVII i XVIII wieku, kiedy to ogłoszono go stolicą Pomorza Tylnego, nastą-
pił nowy okres powolnej odbudowy zniszczonego miasta.  

W połowie XIX wieku nastąpił przełom gospodarczy. Wówczas Stargard uzyskał połącze-
nie kolejowe ze Szczecinem i Berlinem, a nieco później z Poznaniem i Koszalinem. 
W 1905 roku miasto liczyło prawie 27 tysięcy mieszkańców, w ogromnej większości 
Niemców.  

Oddzielny rozdział w historii stanowi okres II wojny światowej, kiedy to cała produkcja 
przemysłowa regionu została ukierunkowana na potrzeby wojny. W mieście już od 1939 
roku powstał duży obóz jeniecki, tzw. Stalag II D. 5 marca 1945 roku Stargard został za-
jęty przez żołnierzy I Frontu Białoruskiego. Miasto doznało bardzo ciężkich zniszczeń  
(w 72%)6, a jego zabytkowa część (w tym Stare Miasto) doszczętnie spłonęła. 

Po zakończeniu II wojny światowej miasto zostało przekazane Polsce. Nowa administra-
cja dokonała wysiedlenia dotychczasowych mieszkańców do Niemiec, zastępując ich 
Polakami m.in. z Kresów Wschodnich, a także ukraińskimi przesiedleńcami w ramach 
akcji „Wisła”. Mimo ogromnej skali zniszczeń udało się zreorganizować gospodarkę mia-
sta i dokonać jego częściowej odbudowy. Na początku lat 90. XX wieku Stargard, a także 
inne miasta, przeżył kryzys gospodarczy związany ze zmianą ustroju, co uniemożliwiło 
również systematyczną troskę o kulturowe dziedzictwo.  

Historyczna lokalizacja kościoła  

Kościół pw. Ducha Świętego w obecnym kształcie znajduje się poza obrysem murów 
miejskich, na przedpolu Bramy Pyrzyckiej. Natomiast w okresie średniowiecza najczę-
ściej tego typu założenia miały kaplice szpitalne odsunięte lub „przyklejone” do murów 
miejskich. Taka lokacja miała stanowić zabezpieczenie przez zarazą zagrażającą miesz-
kańcom od strony szpitala. Stargardzką kaplicę usytuowano poza średniowiecznymi mu-
rami (por. ryc. 1a.)7.  

 

 

  
Ryc. 1a, b. Położenie pierwszej kaplicy i szpitala Św. Ducha poza murami średniowiecznego Stargardu,  
na wprost Bramy Pyrzyckiej. Źródło: Karta ewidencyjna zabytku Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, 
PP.PKZ O. Szczecin 1984 
Fig. 1a. Location of the first Holy Spirit chapel and hospital outsider the walls of the medieval Stargard Szczeci- 
ński. Source: Warszawa, PP.PKZ. O. Szczecin 1984 

                                                 
6 J. Zenkner, Stargard. Klejnot na pomorskim szlaku, Stargard 2006, s. 45 
7 Karta ewidencyjna zabytku, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, PP.PKZ O. Szczecin, opracowa-
na przez K. Kalitę Skwirzyńską, Szczecin 1984 
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Obecna lokalizacja kościoła 

Dzisiejszy kościół znajduje się w centrum miasta, w jego południowo-zachodniej części, 
przy skrzyżowaniu ulic Bogusława IV i Stefana Czarneckiego, na Placu Świętego Ducha 
nr 2, na wprost Bramy Pyrzyckiej (ryc.1b), na działce geodezyjnej nr 444 (por. ryc. 2 a)8.  
Poza pewnymi zmianami przyległego układu komunikacyjnego zachowuje on kształt XIX 
kościelnego placu dającego dobrą ekspozycję obiektu od strony wschodniego masywu 
wieżowego (por. ryc. 2 b).  

 

    
Ryc. 2 a. Obecna lokalizacja kościoła Świętego Du-
cha w Stargardzie Szczecińskim. Źródło: opracowa-
nie własne na mapie wyjętej z zasobów Powiatowego 
Ośrodka Geodezji i Kartografii w Stargardzie Szcze-
cińskim  
Fig. 2 a. The current location of the Holy Spirit church 
in Stargard Szczeciński. Source: own work on the 
map from the resources of District Geodesy and 
Cartography Center in Stargard Szczeciński  

Ryc. 2 b. Położenie na placu neogotyckiego kościoła 
Św. Ducha. Źródło: przedwojenna kartka pocztowa  
ze zbiorów H. Rutyny 
Fig. 2 b. Location in the square of the neo-gothic Holy 
Spirit church. Source: a pre-war post card from  
H. Rutyna’s collection. 

Od strony północnej kościelna działka graniczy z niezabudowaną działką nr 440/17, która 
jest porośnięta niską, nieuporządkowaną zielenią, a dalej, w jej tle, znajdują się budynki 
wielorodzinne. Natomiast od strony wschodniej kościelna parcela graniczy z działką dro-
gową nr 434 (Pl. Świętego Ducha), od południa z ul. Bogusława VI (dawną drogą krajową 
nr 10), a od strony zachodniej z niezabudowanym terenem, stanowiącym dojazd do ko-
ścioła od strony prezbiterium. W południowo – wschodniej części działki zlokalizowano 
pomnik złożony z dwóch głazów i kamiennego krzyża. W pewnej odległości, po przeciw-
nej stronie ulicy wzniesiono zabudowania w stylu neogotyckim, łączące funkcję usług  
z wielorodzinną zabudowę. Taka lokalizacja sugeruje określenie kontekstu miejsca jako 
„wyspy komunikacyjnej”. 

Istotne zagrożenie trwające do końca 2009 r.9, głównie dla statyki zabytku, stanowiła 
droga krajowa, wprowadzająca niekorzystne obciążenia dynamiczne pochodzące  
z komunikacji kołowej, zwłaszcza dopuszczonego transportu ciężarowego. Ciągle zwięk-
szające się natężenie ruchu drogowego negatywnie wpływało na stan techniczny obiektu,  
a zwłaszcza na osłabione już mury kościoła (por. ryc. 3). 

Obecne zagospodarowanie terenu 

Działka nr 444 w ok. 40% jest zabudowana przez kościół. Budynek znajduje się  
w południowo-zachodniej części działki. Pozostała północno-wschodnia część jest nieza-
budowana. Znajduje się w niej wysepka zieleni niskiej otoczona granitowym murkiem. 

                                                 
8 Mapa wyjęta z zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Stargardzie Szczecińskim 
9 21 grudnia 2009 r. do użytku została oddana obwodnica Stargardu Szczecińskiego – droga S10, która omija 
miasto od południowej i zachodniej strony. 
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Teren wokół kościoła jest utwardzony. Ciąg pieszy od stron południowej i wschodniej 
wyłożono płytami chodnikowymi, a kołowy od stron północnej i zachodniej utwardzono 
nawierzchnią bitumiczną.  

 

    
Ryc. 3. Elewacja południowa – zagrożenie 
przez bliskość dawnej drogi krajowej nr 10. 
Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 3. Southern façade – endangered by the 
proximity of the old national Road No.10. Sour-
ce: photo H. Rutyna, XII.2008 

Ryc. 4. Schemat planu kościoła Św. Ducha w  Stargardzie 
Szczecińskim. Źródło: inwentaryzacja architektoniczna H. 
Rutyna, I.2009 
Fig. 4. Schematic plan of the Holy Spirit church in Stargard 
Szczeciński. Source: architectonic inventory H. Rutyna, 
I.2009 

ARCHITEKTURA 

Układ przestrzenny 

Kościół nie jest orientowany, gdyż jego prezbiterium nietypowo skierowano na zachód 
(por. ryc. 4). Jest to neogotycka świątynia salowa, czyli jednonawowa, wzniesiona  
na planie prostokąta i przekryta dwuspadowym dachem. Nawa główna otrzymała szero-
kość ok. 19,00 m oraz długość ok. 23,50 m. Od zachodu nawa została połączona prezbi-
terium zbudowanym na części ośmioboku. Wysokość ścian prezbiterium jest równa  
wysokości ścian nawy, co podkreśla wspólny gzyms ceglany, opasujący oba elementy  
na tym samym poziomie. Od strony wschodniej do nawy przylega wieża o ponad  
50-metrowej wysokości, zbudowana na planie kwadratu, z dwoma klatkami schodowymi 
po bokach.  

We wnętrzu kościoła znajdują się charakterystyczne dla kościołów ewangelickich empory, 
w tym przypadku drewniane. Pomimo iż jest to kościół salowy, podział wnętrza sugeruje 
układ bazylikowy. Czyli występuje tu układ salowy imitującym bazylikowy (por. ryc. 4,5). 
Drewniane słupy podpierające empory zostały wyciągnięte aż do stropu, pozorując  
w ten sposób podział kościoła na trzy nawy. Pomiędzy słupami umieszczone zostały 
drewniane, ostrołukowe maswerki. Dodatkowo efekt jest spotęgowany poprzez przekry-
cie przestrzeni. Nad emporami jest to strop płaski, a nad główną częścią kościoła góruje 
odkryta, dwuspadowa więźba dachowa.  

Bryła korpusu nawowego 

Kościół otrzymał zwartą bryłę. Jednonawowe założenie na planie prostokąta czytelne jest 
również z zewnątrz. Całość przekryta jest dachem dwuspadowym. Bryła budynku uroz-
maicona jest przyporami, widocznymi wyraźnie na zewnątrz. Szkarpy podpierają mur 
pomiędzy oknami, wprowadzając rytm w bryle obiektu. Czteroprzęsłowa nawa została 
podzielona w poziomie dwoma rzędami okien. W górnej części murów – nad emporami – 



594 p r z e s t r z e ń    i    FORMa ‘16 

 

znajdują się wielkie, ostrołukowe okna, w rzędzie dolnym umieszczone są dwa niewielkie 
otwory doświetlające przestrzeń pod emporami. Ściany wschodnia i zachodnia, wyzna-
czające granice nawy, zostały znacznie wyciągnięte poza kontur dachu, tworząc mocno 
rozrzeźbione szczyty (por. ryc. 6). W elewacji wschodniej znajdują się dwa dodatkowe 
wejścia do  kościoła umieszczone w ścianie szczytowej nawy głównej. 

 

      
Ryc. 5. Wnętrze kościoła – widok na apsydę prezbiterium i 
boczne empory. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
 
 
Fig. 5. The interior of the church – a view of the presbytery 
apse and the side galleries. Source: photo H. Rutyna, 
XII.2008 

Ryc. 6. Elewacja tylna wieży wraz z zachod-
nim ażurowym szczytem, wyciągniętym 
ponad kontur dachu.  Źródło: inwentaryzacja 
architektoniczna H. Rutyna, I.2009         
Fig. 6. Back tower façade along with the 
western openwork top, extended beyond the 
roof contour. Source: photo H. Rutyna, 
XII.2008               

Bryła masywu wieżowego  

Od strony wschodniej do nawy przylega strzelista wieża wzniesiona na planie kwadratu. 
Na wysokości ok. 22 m wieża zmienia swój rzut na ośmiobok. Przejście to jest niewi-
doczne z zewnątrz. Dopiero na wysokości ok. 26 m jest to zauważalne w elewacji.  
Na wysokości ok. 30 m umieszczono ośmioboczną iglicę, zwieńczoną kwiatonem. Obiekt, 
łącznie z ceglaną iglicą, osiąga wysokość 50,20 m. Wieża wyposażona jest w cztery tar-
cze zegarowe na poziomie 23,50 m, zamocowane na każdej ze stron (por. ryc. 7 a).  

Kwadratowa wieża ujęta jest w cztery przypory, znajdujące się w narożnikach i zwężające 
się ku górze. Przyporami podparte są również klatki schodowe przylegające do wieży. 
W ich bryłach znajdują się dwa dodatkowe – boczne wejścia na klatkę schodową.  

Od stron północnej i południowej do wieży przylegają dwie symetryczne względem siebie 
klatki schodowe. Wejście do nich prowadzi z kościoła lub bezpośrednio z zewnątrz. 
Schody znajdujące się wewnątrz na chór muzyczny, z którego można przejść do wnętrza 
wieży. W grubości muru, pomiędzy klatką schodowa a kruchtą wieżową znajdują się dwa 
pomieszczenia (dostępne z poziomu ±0,00, z klatek schodowych). W północnej klatce 
schodowej, (na wysokości +3,10 m) w grubości muru znajduje się niewielka przestrzeń 
przeznaczona na mechanizm dzwonów.  

We wschodniej ścianie masywu wieżowego znajduje się ostrołukowy portal, będący 
głównym wejściem do kościoła (por. ryc. 7 b). Jest on zwieńczony ceglaną wimpergą 
i ukoronowany kwiatonem. W wimperdze umieszczony został portret Chrystusa Pantokra-
tora. Portal oflankowany jest dwiema przyporami. Nad portalem znajduje się okrągłe okno 
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zdobione maswerkami. Ponad oknem przebiega poziomy pas, który jest kontynuacją 
gzymsu wieńczącego nawę oraz prezbiterium (poziom +12 m). Nad gzymsem znajduje 
się wysokie okno, które w elewacjach bocznych wieży zastąpione zostało przez wytyn-
kowane blendy. Ponad oknem schodzą się połacie dachu, odsłaniając czwartą (zachod-
nią) elewację wieży. Do poziomu +25,50 m z zewnątrz wieża pozostaje jeszcze czworo-
kątna, wewnątrz pojawiają się trompy, na których oparte zostały ściany, na planie ośmio-
boku. Pomiędzy dwoma oknami pojawiają się tarcze zegara, po jednym na każdej z ele-
wacji wieży. Kolejny poziom wieży (+26 m) ma już wyraźny, ośmioboczny kształt. Na 
ścianach północnej, południowej, wschodniej i zachodniej ściany przeprute są oknami, 
pozostałe ściany ozdobione są tynkowanymi blendami. Nad oknami znajdują się ceglane 
szczyty zakończone kwiatonami. Na tym poziomie w narożnikach wieży znajdują się 
strzeliste pinakle, które są zwieńczeniem podpór wieży (por. ryc. 9 a,b). Całość wieży 
przekrywa ceglany, ośmioboczny hełm w kształcie iglicy o wysokości ok. 20 m. Jej szczyt 
wieńczy dekoracyjny kwiaton.  

Korpus, prezbiterium, klatki schodowe i kaplice z zewnątrz zostały pokryte blachą, nato-
miast wieżę od góry osłania ostrołukowy, ceglany hełm. 

 

     
Ryc. 7 a. Zegar we wschodniej elewacji wieży. Po-
ziom przejścia rzutu wieży z czworobocznego w 
ośmioboczny. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 7a. The clock tower on the eastrn façade. The 
level of the transition line in the tower from quadriteral  
to octagonal. Source: photo H. Rutyna, XII.2008     

Ryc. 7 b. Elewacja wschodnia – główny portal wej-
ściowy i formy klatek schodowych przylegających do 
wieży. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 7b. Eastern façade – the main entrance portal 
and forms of the stairwells adjacent to the tower.: 
photo H. Rutyna, XII.2008     
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Ryc. 8 a, b, c. Trzy poziomy rzutu wieży: a). kwadratowy w przyziemiu – przekrój wykonano na wys. +1,20 m; 
b). do poziomu +25,50 m z zewnątrz wieża pozostaje jeszcze czworokątna, a wewnątrz pojawiają się trompy; 
c). od poziomu +26,00 m (rzut wykonano na wys. +27,50 m) ma ośmioboczny kształt z zewnątrz i wewnątrz 
oraz narożne przypory zwieńczone pinaklami. Źródło: inwentaryzacja architektoniczna H. Rutyna, I.2009 
Fig. 8a, b, c ,b)The projection of the tower: a) square at the ground floor – cross-section at the level of +1,20 m; 
b). to the level +25,50 m from the outside the tower remains quadrilateral, but inside squinches appear, c) from 
the level of +26.00 m (cross-section was made at the height of +27,50 m) is octagonal in shape from the outside 
and the inside and corner buttresses are topped with pinnacles. Source: architectonic inventory H. Rutyna,  
I. 2009 

  
Ryc. 9 a. Elewacja wieży – części północna i zachodnia. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 9 a. The façade of the tower – northern and western parts. Source: photo H. Rutyna, XII.2008     
Ryc. 9 b. Neogotycki pinakiel wieńczący narożniki podpór wieży. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 9 b. Neo-gothic pinnacle topping the corners of the tower buttresses. Source: photo H. Rutyna, XII.2008     
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Bryła prezbiterium  

Prezbiterium wysokością ścian dorównuje nawie, dzięki temu wnętrze kościoła stanowi 
jedność. Efekt ten nie jest wyraźnie widoczny z zewnątrz, ponieważ prezbiterium mocno 
oddziela od bryły nawy schodkowy szczyt, znacznie wyższy od samego prezbiterium. 
Chór przekryty jest sklepieniem krzyżowo – żebrowym i nad nim stożkowym, pięciobocz-
nym dachem.  

Do prezbiterium przylegają dwie, symetryczne kaplice (por. ryc. 10 a,b). obydwie pełniące 
funkcję zakrystii. Ich forma przypomina klatki schodowe, umieszczone we wschodniej 
części kościoła, ich ściany są także podobnie podparte przyporami. Doświetlone zostały 
oknami, których forma zbliżona jest do kształtu okien umieszczonych w dolnym pasie 
otworów okiennych w nawie. Do kaplic prowadzą zewnętrzne schody. Cokół tych kaplic 
wykonany jest częściowo z betonu, a częściowo z cegły. 

 

  
Ryc. 10 a, b. Elewacja zachodnia – prezbiterium wraz z kaplicami z obu stron. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 10 a, b. West façade – the presbytery with chapels on both sides. Source: photo H. Rutyna, XII.2008  

Elewacje 

Elewacje kościoła mają charakter neogotycki. Cokół wykonany został z dużych kamieni 
granitowych, a główna część elewacji wymurowana została z cegły licowej. Charakter 
neogotycki widoczny jest głównie w ścianach północnej i południowej, w przestrzeni nawy 
głównej i w prezbiterium. Elewacje te są poprzerywane dużymi oknami, gdzie sklepienie 
okien ma charakter ostrołukowy, a ściany podparte są przyporami umieszczonymi  
w rytmicznym porządku.  

Na elewacjach – południowej i północnej – dobrze widoczny jest podział nawy głównej  
na cztery przęsła, gdzie każde przęsło oddzielone jest od sąsiedniego przyporą (por.  
ryc. 11 a,b, 12 a,b). W ścianie znajdują się dwa rzędy okien. Dolny pas składa się  
z dwóch otworów okiennych. Doświetlają one przestrzeń znajdującą się pod emporami 
wewnątrz kościoła. Pas górnych okien doświetla przestrzeń pozornej nawy głównej po-
nad emporami. Duże okna w górnym pasie flankowane są dwoma mniejszymi, wytynko-
wanymi blendami, po jednej z każdej strony. Ściana nawy zwieńczona została koronują-
cym gzymsem, wymodelowanym z cegły.  
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Ryc. 11 a. Elewacja boczna – południowa. Źródło: 
inwentaryzacja architektoniczna H. Rutyna, I.2009          
Fig. 11 a. Side southern façade. Source: architectonic 
inventory H. Rutyna, I. 2009 

 

Ryc. 11b. Elewacja boczna – północna. Źródło: inwen-
taryzacja architektoniczna H. Rutyna, I.2009 
Fig. 11 b. Side northern façade. Source: architectonic 
inventory H. Rutyna, I. 2009 

    
Ryc. 12 a, b. Elewacje boczne – południowa i północna korpusu kościoła. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 12 a, b. Side southern and northem facades of the church body. Source: photo H. Rutyna, XII. 2008 

 

Natomiast ściany szczytowe nawy głównej z obu stron zostały wysunięte ponad dach  
i zakończone rozrzeźbionymi, ażurowymi szczytami ceglanymi, o charakterze schodko-
wym (por. ryc. 13, 14). Szczyty zdobione są tynkowanymi blendami oraz ażurowymi ma-
swerkami (trójliściami, czworoliściami i pięcioliściami). W ścianie szczytowej od strony 
wschodniej (por. ryc. 13) znajdują się dwa duże okna ostrołukowe – w górnym pasie 
otworów (tak, jak od stron południowej i północnej) – oraz dwoje drzwi wejściowe, które 
są również sklepione ostrołukowo. Ceglany gzyms ze zwieńczenia nawy przechodzi  
w gzyms nad chórem. Przy każdym narożniku prezbiterium umieszczona jest przypora. 
Ściany przeprute są jednym rzędem dużych okien (wysokość okien – tak, jak w nawie 
głównej). W dolnym pasie znajduje się tynkowana blenda, która swoim kształtem przy-
pominają otwory okienne, umieszczone w nawie.  
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Ryc. 13. Elewacja frontowa – wschodnia. Źródło: 
inwentaryzacja architektoniczna H. Rutyna, I.2009          
Fig. 13. Front western façade. Source: architectonic 
inventory H. Rutyna, I. 2009 

Ryc. 14. Przekrój przez wieżę. Źródło: inwentaryzacja 
architektoniczna H. Rutyna, I.2009 
Fig. 14. Cross-section of the tower. Source: architec-
tonic inventory H. Rutyna, I. 2009 

Wnętrze 

Wejście do kościoła prowadzi przez prostokątną kruchtę, będącą podstawą wieży 
Jest ona dość surowa w swoim estetycznym wyrazie, pozbawiona gotyckiego stylu  
i przesklepiona płaskim stropem (por. ryc. 14). Ostrołukowy otwór drzwiowy prowadzi  
do głównej przestrzeni kościoła, czyli neogotyckiej sali, uzupełnionej przez drewniane 
empory, okalające kościół z trzech stron. 

We wnętrzu podział liturgicznej sali sugeruje układ trójnawowy, pozornie bazylikowy (por. 
ryc. 15, 16). Odnosi się wrażenie, że kościół jest trójnawowa bazyliką, choć w rzeczywi-
stości to budynek salowy. Wnętrze kościoła podzielono drewnianymi emporami na trzy 
części. Efekt ten uzyskano dzięki drewnianym, podpartym na słupach emporom, które są 
charakterystycznym elementem wnętrz protestanckich. W ten sposób przestrzeń central-
na odbierana jest jako pozorna nawa środkowa, wyniesiona i podkreślona odkrytą nad 
nią częścią więźby dachowej. Przestrzeń pod emporami doświetlona została przez dolny 
pas okien. Centralna część kościoła oraz przestrzeń ponad emporami doświetlone są 
przez duże okna, znajdujące się powyżej empor. Nawa zakończona jest przez prezbite-
rium, które zostało wzniesione na planie części ośmioboku. Chór ma wysokość nawy  
i doświetlony jest przez strzeliste okna, wysokością, które nawiązują do tych, umieszczo-
nych w nawie.  

Nawa kościoła nakryta jest dwuspadowym dachem o kącie pochylenia połaci 45°, co ma 
swoje odniesienie we wnętrzu kościoła. Jest tu odkryta dekoracyjna więźba dachowa, 
znajdująca się nad częścią centralną sali i tak ułożona, jak dach, natomiast nad empora-
mi położono płaski strop. Graniczną linię, na której spadzisty dach przechodzi w płaski 
strop wyznacza rytm drewnianych słupów, podtrzymujących empory. Pomiędzy słupami,  
w kierunku wschód-zachód umieszczone są drewniane, ostrołukowe maswerki, które 
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jeszcze mocniej sugerują układ trójnawowy. Od zachodu wnętrze zamyka niższe sklepie-
nie krzyżowo-żebrowe, okrywające przestrzeń chóru kapłańskiego.  

Na wschodniej części muzycznej empory znajduje się neogotycki prospekt organowy 
wykonany przez J. Kochlera ze Stargardu Szczecińskiego. Przez prospekt organowy 
można się dostać do wnętrza wieży, ale jest on dobrze widoczny we wnętrzu, dla wycho-
dzących ze świątyni. 

 

    
Ryc. 15. Wnętrze kościoła – widok spod empory południowej w 
kierunku ściany północnej. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
 
 
Fig. 15. The interior of the church – a view from southern gallery 
towards the north wall. Source: photo H. Rutyna, XII. 2008 

Ryc. 16. Prospekt organowy, ławki i kute 
żyrandole stanowiące oryginalne, XIX–
wieczne wyposażenie. Źródło: fot. H. 
Rutyna, XII.2008 
Fig. 16. Organ, pews and wrought iron 
chandeliers, constituting original, nine-
teenth-century furnishings. Source: photo 
H. Rutyna, XII. 2008 

Drewniane empory mają układ schodkowy, widoczny wyraźnie od spodu konstrukcji. 
Drewniane balustrady są zdobione rzeźbionymi płycinami, nawiązującymi do maswerków 
zdobiących inne fragmenty kościoła. W podobny sposób zdobione i malowane są orygi-
nalne ławki, znajdujące się we wnętrzu. Wejście na empory możliwe jest poprzez dwie 
klatki schodowe, dostępne zarówno z kościoła jak i bezpośrednio z zewnątrz.  

Kolorystyka wnętrza kościoła utrzymana jest w jasnych kolorach (por. ryc. 15 i 16). Na 
ścianach dominuje biel. Drewniane słupy podtrzymujące empory pomalowane zostały 
farbą olejną na kolor écru (beżowo-piaskowy), z podkreśleniem części elementów na 
kolor sinoróżowy. Detal architektoniczny zaakcentowano kolorem złotym. Wyposażenie 
wnętrza utrzymane jest w zbliżonej kolorystyce. Zarówno drewniane ławki, jak i empory 
pomalowane są na écru (beżowo-piaskowy), ze złoconymi fragmentami dekoracyjnych 
maswerków. Mocnym akcentem we wnętrzu jest dekoracyjna więźba dachowa utrzymana 
w ciemnej tonacji brązu, kryjącego drewniane elementy, przyozdobione drobnymi, kolo-
rowymi detalami. 

Natomiast wnętrze masywu wieżowego podzielone zostało horyzontalnie drewnianymi 
stropami na kilka poziomów. Niemal wszystkie z nich dostępne są z drewnianych scho-
dów, prowadzonych przez całą wysokość wieży (por. ryc. 14 i 17). Aby wejść na ostatni 
poziom, tuż pod murowanym hełmem, potrzebna jest drabina. Wnętrze wieży wykorzy-
stywane jest - na różnych poziomach - do funkcji technicznych związanych z obsługą 
kościoła, np. znajdują się tam elementy mechanizmu organów oraz zegara, a także same 
dzwony na poziomie~ +25,50 m (por. ryc. 18). 

Przestrzeń pomiędzy dekoracyjną więźbą, a więźbą konstrukcyjną i połacią dachową 
dostępna jest bezpośrednio z wieży. Ostrołukowy otwór prowadzi na drewniany pomost 
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ponad ozdobną kalenicą. Na tym poziomie we wnętrzu wieży widać również ceglane 
pendentywy, na których wsparte zostały ośmioboczne ściany kolejnego poziomu budowli.   

 

  
Ryc. 17. Drewniane schody we wnętrzu wieży wraz 
z otworem drzwiowym prowadzącym pod więźbę 
dachową. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 17. Wooden stairs inside tower, along with a 
door opening leading onto the roof truss. Source: 
photo H. Rutyna, XII. 2008 

Ryc. 18. Dzwony umieszczone w wieży na poziomie  
~ +25,50, m. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008  
Fig. 18. The bells In the tower located at ~ +25,50m. 
Source: photo H. Rutyna, XII. 2008  

Wyposażenie 

Nad wyposażeniem budowli do 1924 roku pracował H. Deneke. Obie wojny światowe nie 
zaszkodziły mocno obiektowi i dlatego po II wojnie światowej we wnętrzu przetrwały ory-
ginalne ławki, historyczne witraże z 1926 roku oraz neogotycki prospekt organowy  
(ryc. 14), wykonany przez J. Kochlera ze Stargardu. Wśród pierwotnego wyposażenia 
kościoła znajdują się również dwa kute żyrandole. Po 1945 roku wystrój wnętrza został 
uzupełniony o nowe polichromie, przedstawiające Narodziny Chrystusa, Powstanie  
z Grobu oraz postacie świętych Piotra i Pawła. Nad organami znajduje się polichromia 
przedstawiająca anioły. Po bokach łuku tęczowego wiszą współczesne kopie ikony Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy i Chrystusa, umieszczone w dwóch XIX-wiecznych ramach 
z dawnych epitafiów. W prezbiterium znajduje się drewniany tryptyk przedstawiający Ze-
słanie Ducha Świętego, który został wykonany w 1997 roku. Witraże w oknach także 
nawiązują do tematyki związanej z ikonografią Ducha Świętego. W 1988 roku we wnętrzu 
wieży zawieszono dwa nowe dzwony. Poprzednie, oryginalne, pochodzące z 1925 roku 
zostały wywiezione z kościoła w 1944 roku na potrzeby niemieckiego przemysłu zbroje-
niowego.  

DETAL ARCHITEKTONICZNY 

Schody zewnętrzne  

Schody zewnętrzne usytuowane od strony wschodniej, prowadzące do kościoła, wyko-
nane są z kamienia. Liczba stopni została w nich dostosowana do zmian wyniesienia 
kościoła ponad teren. Najmniejsza liczba stopni znajduje się od strony południowo-
wschodniej, czyli przy bocznym wejściu do kościoła oraz na południową klatkę schodową, 
gdzie są trzy stopnie. Po stronie północno-wschodniej umieszczono cztery stopnie pro-
wadzące do północnej klatki schodowej oraz bezpośrednio do kościoła. Większa liczba 
stopni zewnętrznych znajduje się przy wejściu do kaplic, gdyż ta część kościoła jest naj-
bardziej wzniesiona ponad teren, np. do zakrystii mamy dziesięć sztuk (por. ryc. 19).  

Schody wewnętrzne  

Schody wewnętrzne wykonane są z drewna i pomalowane farbą olejną (por. ryc. 20). 
Wykorzystano je w klatkach schodowych prowadzących na emporę muzyczną. Natomiast 
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we wnętrzu wieży drewno klatek schodowych pozostało surowe (por. ryc. 17 i 21 a,b). 
Pod połacią dachu, w wewnętrznej przestrzeni między więźbami, na ścianie szczytowej 
nawy, od strony wschodniej znajdują się schody ceglane, umożliwiające zejście  
z wysokości szczytu więźby, do murłaty. 

 

 

               
Ryc. 19. Schody zewnętrzne do kaplicy przy prezbite-
rium – od strony północnej. Źródło: fot. H. Rutyna, 
XII.2008 
Fig. 19. External starsi to the Chanel at the presbytery 
– from the north side. Source: photo H. Rutyna, XII. 
2008  

Ryc. 20. Klatka schodowa przyległa do wieży w części 
południowej– wejście na emporę i chór muzyczny. 
Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 20. The staircase adjacent to the tower in the 
southern part – entry to the gallery and the choir. 
Source: photo H. Rutyna, XII. 2008  

           
Ryc. 21 a. Wnętrze wieży. Drewniane schody prowa-
dzące na poziom ~+9,60 m. Źródło: fot. H. Rutyna, 
XII.2008 
Fig. 21 a. The interior of the tower. Wooden stairs 
leading to the level of ~ +9.60 m. Source: photo  
H. Rutyna, XII. 2008 

Ryc. 21 b. Wnętrze wieży. Drewniane schody 
prowadzące na poziom ~+17,00 m. Źródło: fot.  
H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 21b. The interior of the tower. Wooden stairs 
leading to the level of ~ +17.00 m. Source: photo  
H. Rutyna, XII. 2008 
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Okna 

Kościół doświetlono przez dużą liczbę okien. W nawie są to otwory umieszczone  
w dwóch pasmach: dolnym i górnym. Okna znajdujące się w górnym pasie podzielone 
zostały za pomocą ceramicznych kształtek, tworzących laskowanie i za pomocą ślusarki. 
Zdobione są oryginalnymi witrażami. Małe okna w dolnym pasie dzielone są tylko za po-
mocą ślusarki. W nich również umieszczono witraże. Ozdobne wypełnienie okna zasto-
sowano również w dużych oknach znajdujących się w prezbiterium (por. ryc. 18 a,b). 
Przestrzeń otworu okiennego uformowano za pomocą ceramicznych laskowań. Nieco 
mniej ozdobną formę uzyskały okna w kaplicach i klatkach schodowych oraz w wieży. 
Natomiast duże i efektowne okna wieżowe nie zostały wyposażone w witraże. Formę 
dekoracyjną mają tu pełnić ceramiczne maswerki. Wyjątkowo atrakcyjne i zdobniczo roz-
rzeźbione jest okrągłe okno znajdujące się we wschodniej fasadzie wieży (por. ryc. 13). 
Okno na poziomie ~+13,00 m przeszklone jest szybą zbrojoną, a otwory na poziomie 
~+25,50 m pozbawione są oszklenia, zostały jedynie zabezpieczone siatką. Do zama-
skowania zmiany rzutów wieży z czworobocznego na ośmioboczny na poziomie ~+23,00 
m użyto ażurowych otworów w ścianie, swoim kształtem nawiązujących do pozo-stałych 
okien. Okna w kaplicach i klatkach schodowych mają otwieraną ślusarkę okienną, bez 
witraży. W ścianach szczytowych, wystających ponad dach, umieszczono sześć otworów 
okiennych, dwa w ścianie wschodniej i cztery w ścianie zachodniej. W dwóch oknach 
pozostały jeszcze ślady po oryginalnych kryształowych, romboidalnych szybkach. Niemal 
każdy otwór okienny sklepiony jest ostrołukowo.    

 

           
Ryc. 18 a,b. Okna w prezbiterium – oryginalne witraże są zachowane współcześnie. Pierwotna aranżacja wnę-
trza Die Heiligegeist Kirche Źródło: fot. przedwojenna kolekcja - http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl; fot. współcze-
sna, H. Rutyna XII.2008 
Fig. 18 a, b. Stained glass Windows In the presbytery – orginal stained glass windows have survived tills this 
day. The orginal arrangement of interior of Die Heiligegeist. Source: a pre-war photograph from the collection  
of http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl ; a contrmporary photograph: H. Rutyna XII. 2008  

Drzwi  

Drzwi zewnętrzne prowadzące do kościoła są drewniane (por. ryc. 19 a). Główne wejście 
znajduje się we wschodniej fasadzie wieży. Dwa boczne wejścia znajdują się w ścianie 
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szczytowej nawy od strony wschodniej. Kolejne dwie pary drzwi znajdują się w klatkach 
schodowych (por. ryc. 19 b). Dodatkowo, dwa wejścia prowadzą do kaplic znajdujących 
się przy prezbiterium. Wszystkie skrzydła drzwiowe wykonane są z drewna i pomalowane 
na kolor brązowo-rudy. Drzwi wewnętrzne również zostały wykonane z drewna  
i pomalowano na biało.  

 

    
Ryc. 19 a, b. Stolarka drzwiowa portalu głównego; drzwi do zakrystii i ślusarka okienna w północnej klatce 
schodowej. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008  
Fig. 19 a, b. Door joinery of the main portal; door to the sacristy and window metal joinery in the northern stair-
well. Source: photo H. Rutyna, XII.2008 

Cegła licowa 

Korpus kościoła, prezbiterium, obudowy klatek schodowych i do nich podobnych, syme-
trycznych kaplic przy prezbiterium oraz hełm wieży wykonane zostały z czerwonej cegły. 
Uzupełniono ją cegłą, barwioną w różnych kolorach (głównie czarnym). Spoiny między 
cegłami fugowane są na zaprawą cementowo-wapienną. W większości muru wykorzy-
stano tu wątek muru kowadełkowego: rząd wozówek i rząd główek. Na gzymsach cegła 
układana jest w odmienny sposób, np. na sztorc (por. ryc. 20) lub pod kątem 
(por. ryc. 21) w stosunku do podstawowego wątku cegieł, w ten sposób tworzy dekora-
cyjne, poziome pasy. Obecne lico ściany zachowało oryginalny materiał ceramiczny, 
poza fragmentami, które zostały wymienione, w wyniku czego tworzą dziwaczne „łaty”. 

Kształtki ceramiczne 

Ceramiczne, wielobarwne kształtki zdobią ostrołukowe otwory drzwiowe, ostrołukowe 
okna i blendy, np. w ścianie zachodniej występują liczne blendy w strefach rozetowych 
okien Z podobnych kształtek uformowano laskowania, dzielące pionowo większe okna 
(por. ryc. 22).  

Obiekt przystrojony został licznymi ceramicznymi ozdobami o różnej barwie. Wimpergi 
przy oknach oraz otworach wejściowych, szczyty oraz iglica zakończone są odlewanymi  
z betonu i zbrojonymi kwiatonami. Przypory zwieńczono daszkami wykonanymi  
z kształtek ceramicznych, z żabkami na szczycie, a schodkowe szczyty zostały ozdobio-
ne ażurowymi rozetami. Występują tu również ozdobne gzymsy, gdzie cegła jest położo-
na na sztorc. Nad kamiennym cokołem gzyms wykonano z żółto-szarych, glazurowanych 
kształtek, tworzących detal zdwojonej listwy. Ceglany gzyms zwieńczenia nawy przecho-
dzi w koronujący gzyms nad chórem. Przy każdym narożniku umieszczona jest  przypora. 
Ściany prezbiterium „przeprute” są jednym rzędem dużych okien (wysokość okien tak, jak 
w nawie głównej). W dolnym pasie znajduje się tynkowana blenda, która swoim kształtem 
przypomina otwory okienne, umieszczone w nawie.  
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Ryc. 20. Styk cokołu granitowego (nawa kościoła)  
i cokołu betonowego (kaplica przy prezbiterium). 
Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
Fig. 20 Contact granite plinth (the nave of the church) 
and the concrete plinth (the chapel at the presbytery). 
Source: photo H. Rutyna, XII. 2008 

Ryc.21. Cegła barwiona na parapecie okna w kaplicy 
prezbiterium. Źródło: fot. H. Rutyna, XII.2008 
 
Fig. 21. Colored brick on the windowsills in the chapel 
presbytery. Source: photo H. Rutyna, XII. 2008 

 
Ryc. 22. Detal architektoniczny – ceramiczne kształtki. Źródło: inwent. architektoniczna H. Rutyna, I.2009           
Fig. 22.  Architectural detail – ceramic shapes. Source: architectonic inventory H. Rutyna, I. 2009 

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne 

Tynki zewnętrzne występują jedynie w blendach (por. ryc.11 a,b, 12 a,b) na ścianie pół-
nocnej i południowej korpusu, na ścianie północnej i południowej wieży, na szczytach 
(wschodnim i zachodnim) oddzielających korpus od wieży i korpus od prezbiterium oraz 
na skosach prezbiterium (por. ryc.10 a,b) i wysokiej, ośmiobocznej części wieży. Otrzy-
mały one kształt i wielkość podobną do formy otworów okiennych. Rozmieszczono je na 
różnych poziomach: w dolnym i górnym pasie otworów okiennych nawy korpusu  
i prezbiterium, a na szczytach i ośmiobocznym członie wieży tworzą najwyższy poziom 
trzeciej „kondygnacji okien”, znajdujący się ponad murem koronującym ścian i ponad 
okapem dachu nad korpusem. 

Jest to pierwsza część artykułu na wybrany temat. Druga część będzie dotyczyła obec-
nego stanu zachowania obiektu i współczesnej konserwacji i restauracji zabytku. 
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NEO-GOTHIC HOLY SPIRIT CHURCH IN STARGARD  
SZCZCZECIŃSKI. PART 1: ARCHITECTURE  

The first chapel on the site of the present-day church existed as early as 1364. It was  
a hospital chapel, from the very beginning bearing the name of the Holy Spirit (German: 
Heilig-Geist-Kirche).  

Over the centuries it was gradually extended and rebuilt. Historical sources of 1596 con-
tain references of the church being a brick construction. It suffered serious damage in the 
course of the Thirty Years’ War. Following that, in 1649 the church was demolished owing 
to the destruction it had suffered during the Thirty Years’ War, so that on the same site a 
new building could be founded and consecrated in 1651. The new edifice with  
a modest tower was erected on a post and timber frame, featuring understated aesthet-
ics. With time it had been destroyed by wars, falling into ruin and unconsecrated in the 
19th century, it was in such a state of devastation that it was slated for demolition. The 
church was dismantled in 1868 and in its place the church that stands here to this day 
was built during 1874-1877. In the course of 1895-1924 interior furnishing works were 
being conducted, and modern stained glass windows were installed in 1926. This stately 
an well-furnished edifice is a testimony of its times, of the situation of economic growth in 
the Pomerania at the turn of the 19th and 20th centuries.  

The church has survived in that form until the present day, as it did not suffer destruction 
during either the I WW or II WW. Both its construction and original furnishings have sur-
vived. Until this day the interior is decorated with original pews and neo-gothic organs 
built by J. Kochler of Stargard. 

After 1945 wall-painting and some church furnishing were added – suitable to a new litur-
gical rite. Until 1945 the church had been used by the Evangelics. After the II WW  
it served as the seat of the first Catholic parish in Stargard Szczeciński. At present the 
church is used by two parishes, a Holy Spirit Catholic church of the Roman Rite and  
St. Josafat Catholic parish of the Byzantine-Ukrainian Rite.  

The body of the nave frame 

The church was given a compact body. The one-nave concept on a rectangle plan is also 
evident from the outside. The entire construction is covered with a gable roof. Buttresses, 
clearly visible outside, add variety to the building body. The buttresses support the wall 
between windows, introducing rhythm to the church body. Four-bay nave was divided 
horizontally with two rows of windows. In the upper part of the wall – over the galleries – 
there are huge, Gothic arch windows, in the lower row there are two small openings ad-
mitting extra light to the space below the galleries. The eastern and western walls, mark-
ing the limits of the nave, were significantly extended beyond the roof contour, forming 
strongly sculpted peaks (cf. fig. 6). There are two additional entries into the church in the 
eastern façade located in the gable end of the main nave. 

The body of the tower  

From the eastern side a soaring tower, erected on a square plan, adjoins the nave. At the 
height of approx. 22 m the tower changes its plan to an octagonal one. This transition is 
invisible from the outside. Only at the height of 26 m can it be seen in the façade.  
At approximately 30 m an octagonal steeple was mounted, topped with a fleuron. The 
building, along with the brick steeple, reaches the height of 50.2 m. The tower features 
four clock faces at 23.50 m, mounted on each side (cf. fig. 7a). 

The square tower is braced by four buttresses, located at its corners and narrowing to-
wards the top. Buttresses also support staircases adjacent to the tower. They contain two 
additional side entrances to the staircase.     
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From the northern and southern side two symmetrical staircases adjoin the tower. They 
can be entered from the church or directly from the outside. The stairs located inside lead 
to the choir from where it is possible to go inside the tower. In the thickness of the wall, 
between the staircase and the church porch there are two rooms (accessible from level 
±0.00, from the staircases). In the northern staircase, (at the height of +3.10 m) in the 
thickness of the wall there is a small space for the bell mechanism.  

In the eastern wall of the tower there is a Gothic arch portal, constituting the main church 
entrance (cf. fig. 7b). It is topped with a brick canopy and it is crowned with a fleuron.  
A portrait of Christ Panthocrator was placed in the canopy. The portal is flanked by two 
buttresses. There is a small window with tracery over the portal. A horizontal belt runs 
over the window, which constitutes a continuation of a cornice topping the nave and the 
presbytery (level +12 m). A high window is located over the cornice, which was replaced 
with plastered blind windows in the side façades. Roof slopes meet over the window, 
uncovering the fourth (western) tower façade. Up to the height of +25.50 m the tower 
remains square on the outside, while inside squinches are featured on which walls are 
based on an octagonal plan. Clock faces are placed between the two windows, one on 
each side of the tower façade. A subsequent tower level (+26 m) is of clearly octagonal 
shape. Northern, southern, eastern and western walls are interspersed with windows, all 
the remaining walls are decorated with plastered blind windows. There are brick tops over 
the windows finished off with fleurons. At this level there are sharp pinnacles in the tower 
corners, crowning the tower buttresses (cf. fig. 9 a, b). All of it is covered with a brick, 
octagonal copula in the shape of a steeple approx. 20 m high. Its peak is decorated with 
a fleuron.The frame, presbytery, staircases and chapels are covered with metal sheet on 
the outside, whereas the tower is covered with a Gothic arch, brick copula.  

Presbytery body 

Presbytery is of equal height as the nave, thanks to which the church interior constitutes 
a whole. The effect is not evident from the outside, because the presbytery is strongly 
divided from the main body with a step-like top, significantly higher than the presbytery 
itself. The choir is covered with a cross and rib vault and a conical, five-sided roof over it. 

Two symmetrical chapels adjoin the presbytery (cf. fig. 10 a, b), both serving as  
a sacristy. Their form resembles that of the staircases located in the western part of the 
church, their walls are also supported with buttresses. Some extra light is let in through 
the windows, whose form is similar to the shape of the windows in the lower belt  
of window openings in the nave. External stairs lead to the chapels. The plinth of the 
chapels is made partly of concrete and partly of bricks. 

Façades   

The church façades are of neo-gothic character. Its plinth is made of large granite stones, 
and the main part of the façade was covered with face brick. The neo-gothic character  
is visible chiefly in the northern and southern walls in the nave and the presbytery space. 
The façades are interspersed with large windows, finished in Gothic arches, while the 
walls are supported with buttresses placed in a regular order.    

The division of the main nave into four bays can be clearly seen on the façades – south-
ern and northern one – with each bay being separated from the adjacent one with  
a buttress (cf. fig. 11 a, b, 12 a, b). There are two rows of windows in the wall. The lower 
row is made up of two window openings. The let in extra light to the space below the gal-
leries inside the church. The upper row of windows provides extra light to the apparent 
nave above the galleries. The large windows in the upper row are flanked by two smaller, 
plastered blank windows on each side. The nave wall is topped with a crowning cornice 
modeled from brick.  
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OSIEDLA KALINY I PRZYJAŹŃ W SZCZECINIE  
– „UNIWERSALNA” WIELORODZINNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA 
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– „UNIVERSAL” MULTI-FAMILY RESIDENTAL DEVELOPMENT 
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STRESZCZENIE 

W niniejszym artykule autor przedstawił przykład dwóch blokowisk o obcej proweniencji – 
Kaliny i Przyjaźń w Szczecinie. Niewątpliwie pod względem architektonicznym i urbani-
stycznym zasłużyły one na uwagę. W ciągu dwudziestu lat od chwili upadku komunizmu 
ich struktura funkcjonalna i przestrzenna oparła się destrukcyjnemu oddziaływaniu czyn-
ników merkantylnych. Wszystko to pozwala spojrzeć na problem blokowisk w innym niż 
dotychczas świetle.  

Słowa kluczowe: 

Blokowisko, ciężka prefabrykacja, dom-statek, „Leningrady”, wielorodzinne budynki 
mieszkalne 1-LG-600. 

ABSTRAKT 

In the following article its author presents two examples apartment building areas of for-
eign provenance – Kaliny and Przyjazn in Szczecin. In the period of over twenty years 
since the fall of communism, their functional and spatial structure resisted the destructive 
influence of mercantile factors. All of this allows to view the apartment building areas from 
a different point of view. 

Key words: 

Apartment building area, heavy prefabrication, ship-houses, buildings called the „Lenin-
grad”, multi-family residential buildings 1-LG-600. 
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1. PRZESŁANKI UPRZEMYSŁOWIENIA MIESZKALNICTWA W POLSCE 

Geneza uprzemysłowienia mieszkalnictwa w Polsce sięga działań zmierzających do ra-
cjonalizacji wysiłku gospodarczego w okresie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. 
W tym celu ustanowiono tymczasowe standardy dla budownictwa mieszkaniowego, pra-
cowniczego i społecznego [14]. Okazało się jednak, że wpisały się one na wiele dziesię-
cioleci w polskie mieszkalnictwo (1947-1991). 

Dynamiczny rozwój tak zwanej ciężkiej prefabrykacji w krajach socjalistycznych stał się 
częścią strategii opartej na dążeniu do wdrożenia nowoczesnych technologii w celu pod-
niesienia konkurencyjności tych gospodarek na rynkach światowych (1971-1976). Jed-
nakże wynikające z tego próby zwiększenia efektywności polskiego mieszkalnictwa pole-
gające na maksymalnym usprzętowieniu placu budowy oraz użyciu nowych materiałów 
i rozwiązań technicznych okazały się zupełnie nieskuteczne. W dodatku działania te były 
obciążone pomysłami oszczędnościowymi ekipy rządowej Władysława Gomułki, gdy 
zdecydowanie opowiedziano się za zwiększeniem współczynnika zabudowy terenu, 
zmniejszeniem do minimum przestrzeni wolnych oraz za koniecznością szerszego sto-
sowania projektów typowych budynków (1956-1970)1. Z kolei w zakresie wykonawstwa 
budowlanego oszczędności zamierzano szukać w doskonaleniu budownictwa z wielko-
wymiarowych prefabrykatów, zwłaszcza wielkopłytowych

2
. Jednocześnie nastąpiło wy-

raźne obniżenie walorów funkcjonalnych i przestrzennych mieszkań co tylko pogłębiało 
i tak znaczne zapóźnienie cywilizacyjne polskiego społeczeństwa. Tłumaczka i technik 
budowlany. Pokój z kuchnią 37 m2, 3 osoby […] musieli wygospodarować miejsce dla 
siebie i dorastającego syna. W pokoju po obu stronach okna kąciki do pracy ojca i syna, 
który także śpi w pokoju na stojącej przy drzwiach leżance. […] Nie licząc leżanki syna, 
komody i fotela całe to praktyczne i wygodne urządzenie mieszkania jest dziełem rąk 
pana [domu]3. 

 

 
Ryc. 1. Przykłady mieszkań „przykładowo oszczędnych” z lat 60. Źródło: Architektura Nr 9’ 1964 
Fig. 1. Examples of solutions of „exemplary economical” from the 60’s. Source: Architektura Nr 9’ 1964 

Z powodu skrajnego przeludnienia mieszkań przyspieszono wówczas prace nad rozwo-
jem technologii uprzemysłowionych w mieszkalnictwie i na mocy uchwały Rady Ministrów 
przyjęto tezy dotyczące typizacji w budownictwie (1959-1965). Celem tej uchwały stało 
się stosowanie zasad koordynacji wymiarowej, ustalonych wielkości modularnych, gaba-
rytów […] jak również założeń programowo-użytkowych

4. W praktyce oznaczało to nada-
nie priorytetu technikom wznoszenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych 

                                                 
1 Jarosz D.: Mieszkanie się należy... studium z peerelowskich praktyk społecznych. Warszawa, Oficyna Wy-
dawnicza ASPRA-JR 2010, s. 55-56. 
2 Ibidem. 
3 Jarosińska I.: Było i tak. Życie codzienne w Polsce w latach 1945-1989. Łódź, KiW 2010, s. 22-23. 
4 Uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 roku w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji 
w budownictwie, Monitor Polski, 1959, nr 70, poz. 365, s. 608. 
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na elementach wielkogabarytowych. Następnie uchwalono wytyczne w zakresie budow-
nictwa typu miejskiego i wiejskiego, w których główną przesłanką stało się opracowanie 
założeń ogólnokrajowych systemów prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego 
(1966-1970). W szczególności zamierzano dokonać ich wyboru pod kątem możliwości 
uzyskania optymalnych warunków użytkowych, technicznych i realizacyjnych oraz […] 
ekonomicznych

5. W tym celu rozpoczęto działania eksperymentalne w zakresie prefabry-
kacji płytowej. Zostały one oparte w głównej mierze na francuskich systemach Camus 
i Thireau-Morel oraz radzieckiej technologii wielkoblokowej w wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych serii 1-335, tak zwanych chruszcziowkach (1958)6. 

Jednakże efekty ekonomiczne zastosowania ciężkiej prefabrykacji okazały się odwrotne 
do założonych. Działo się tak mimo iż prace budowlane oparte na elementach wielkoga-
barytowych zostały sprowadzone jedynie do prostego montażu. W następstwie tego po-
lecono zweryfikować program zakupu tzw. fabryk domów (1969)7. 

Mimo wszystko nie zrezygnowano wówczas z uprzemysłowienia mieszkalnictwa. Prze-
ciwnie zwyciężyła wiara w możliwość odwrócenia niekorzystnych tendencji w tym zakre-
sie szczególnie, gdy w krajach wysokorozwiniętych takich jak Francja, Republika Fede-
ralna Niemiec i Szwecja prefabrykacja wielkowymiarowa weszła w fazę szczytowego 
rozwoju [7]. 

2. MIESZKALNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE A NOMENKLATURA 

Nadzwyczaj złożony wówczas obraz polskiego mieszkalnictwa został dodatkowo zaciem-
niony kwestią uchodzącą z pozoru za prozaiczną, a mianowicie związaną z nomenklatu-
rą. Rozpowszechnione w świadomości społecznej opinie, a nawet w środowiskach fa-
chowców niesłusznie utożsamiły w całości tak zwaną ciężką prefabrykację z systemami 
wielkopłytowymi. Stwierdzenie, że pierwszy w Polsce budynek z prefabrykatów wielkopły-
towych (wielkowymiarowych) powstał w 1957 r. na osiedlu „Kasprzak” w Warszawie nie 
należało do rzadkości8. W rzeczywistości był to budynek wzniesiony w technologii wiel-
koblokowej, a zatem wykazującej niewiele cech wspólnych z wspomnianą wyżej prefa-
brykacją. 

W połowie lat 70. w Polsce istniało piętnaście systemów prefabrykacji wielkowymiarowej 
– Dąbrowa, Domino, FADOM, JS, ŁSM, OW-T, Rataje, RBM, RWP, Szczeciński, Wino-
grady, Wk-70, WUF-T, WWP i Ż. Obok nich wznoszono również budynki w pięciu syste-
mach budownictwa monolitycznego (szkieletowego). Do powyższego wyliczenia nie włą-
czono kolejnych wersji systemów i ich modernizacji oraz rozwiązań prototypowych. Spo-
śród wszystkich wyżej wymienionych systemów jedynie sześć można było uznać za wiel-
kopłytowe (Rataje, Szczeciński, Winogrady, Wk-70, WUF-T i WWP)9. Jednak zaledwie 
jeden z nich – Wk-70 był tak zwanym otwartym, to znaczy spełnił zapisy zawarte w Pro-
gramie rozwoju techniki produkcji budowlanej na lata 1970-1985 sformułowane przez 

                                                 
5 Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 roku w sprawie dalszego rozwoju typizacji w budownic-
twie, Monitor Polski, 1966, nr 30, poz. 157, s. 286. 
6 Określenie chruszcziowka miało pejoratywną konotację ponieważ zostało wywiedzione od nazwiska Pierw-
szego Sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa, który zasłynął z prostac-
kiego sposobu sprawowania władzy i całkowitego nieliczenia się z ówczesnymi realiami ekonomicznymi kraju. 
Zob. Jasiński J.: Zagadnienia urbanistyczne wynikające z uprzemysłowienia budownictwa osiedlowego. War-
szawa, Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Miejskiego 1956. 
7 Jarosz D.: Mieszkanie się należy... , op. cit., s. 92. 
8 Januszaniec B.: Uprzemysłowione budownictwo mieszkaniowe z lat 1955-1970, jego wady i sugestie usuwa-
nia. Wydawnictwo IKŚ, Warszawa 1979, s. 5-6. 
9 W wyniku zastosowania w systemie OW-T (Oszczędnościowy Wielkopłytowy-Typowy) oparcia płyt stropowych 
na „belce-ścianie” zewnętrznej nie można go było zaliczyć do systemów wielkopłytowych w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Z kolei system Rataje oraz Winogrady należało uznać za subregionalne. Biliński T., Gaczek W.: 
Systemy uprzemysłowionego budownictwa ogólnego. PWN, Warszawa 1982, s. 68-90. 
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Departament Techniki Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych10. 
Systemy budownictwa monolitycznego i prefabrykowanego różniły się stopniem skompli-
kowania procesu technologicznego, przeznaczeniem, a przede wszystkim tak zwaną 
elastycznością (ilość wariantów zestawień poszczególnych elementów, segmentów i bu-
dynków). Pozostało to w ścisłym związku z komfortem funkcjonalnym i przestrzennym 
lokali mieszkalnych. Jednakże osiągnięcie najwyższego stopnia elastyczności systemu 
uprzemysłowionego nie stanowiło gwarancji uzyskania rozwiązań charakteryzujących się 
najlepszymi walorami użytkowymi11. 

3. PERSPEKTYWY ROZWOJU UPRZEMYSŁOWIONYCH METOD WZNOSZENIA  
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ 

Równolegle do działań wdrożeniowych podjęto w Polsce badania i studia dotyczące per-
spektywicznych kierunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W Instytucie Kształ-
towania Środowiska opracowano między innymi trójfazowy „ekologiczno-społeczny” Sce-
nariusz rozwoju mieszkalnictwa, który sięgnął trzydziestopięcioletniego horyzontu czaso-
wego (1985-2020) [10]. W rzeczywistości dążenie do poprawy sytuacji w budownictwie 
mieszkaniowym oparto przede wszystkim na ciągłym zwiększaniu wskaźników po-
wierzchniowych mieszkań i używaniu coraz bardziej nowoczesnych materiałów wykoń-
czeniowych. Potwierdzeniem tego mogło być wzniesienie czterech wzorcowych budyn-
ków mieszkalnych w Osiedlu Służew nad Dolinką w Warszawie i Osiedlu Stegny oraz 
u zbiegu ulic Gallusa i Ligockiej w Katowicach i w Osiedlu Różanka w Chorzowie. Zostały 
w nich zastosowane najnowocześniejsze, importowane i krajowe materiały i wyroby 
z tworzyw sztucznych. Zdobyte doświadczenia w projektowaniu, realizacji i eksploatacji 
budynków wzorcowych [miały] stanowić podstawę określenia kierunków rozwoju przy-
szłościowego przemysłu mieszkaniowego [11, s. 7]. 
Z kolei na przełomie lat 60. i 70. w Republice Federalnej Niemiec tamtejsze Ministerstwo 
Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Urbanistyki ogłosiło cykl otwartych 
konkursów architektoniczno-budowlanych. Pierwszy z nich pod nazwą Elastyczny plan 
mieszkania miał na celu określenie zakresu zmienności układów mieszkań realizowanych 
w systemach uprzemysłowionych (1971). Powstałe wówczas opracowania projektowe 
posłużyły do wzniesienia czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Dortmun-
dzie, Geislingen, Hamburgu i Ulm. W następnej kolejności, na międzynarodowym kon-
kursie Elementa 72, zostały podniesione kwestie ekonomiczne mieszkalnictwa opartego 
na systemach uprzemysłowionych (1972). Weryfikacji tych ustaleń miała posłużyć reali-
zacja siedmiu budynków mieszkalnych w Bonn, Hannoverze i Norymberdze. Ostatnim 
etapem wspomnianego wyżej przedsięwzięcia ministerialnego okazał się Konkurs Inte-
gra, którego celem było określenie możliwości zastosowania prefabrykacji wielkowymia-
rowej na obszarach staromiejskich (1972/1973). 

Wnioski pokonkursowe okazały się druzgoczące dla „ciężkiej prefabrykacji”. Dążenie do 
zminimalizowania kosztów produkcji w fabrykach domów nieuchronnie prowadziło do 
ograniczenia asortymentu, a tym samym do ujednolicenia wyrazu plastycznego elewacji 
oraz układów zabudowy i jej wysokości. Doszła do tego skrajna energo- i materiałochłon-
ność tego rodzaju budownictwa wynikająca między innymi z konieczności przyspieszania 
                                                 
10 System W-70 został opracowany w Zakładzie Projektowania Zjednoczenia Budownictwa „Warszawa” dlatego 
niejednokrotnie był określany mianem „warszawski” (1968-1970). Dążąc do optymalizacji kosztów produkcji 
elementów wielkowymiarowych podjęto decyzję o zakupie kilkunastu zakładów niestacjonarnych w zachodnio-
niemieckiej firmie Kesting (1972). W następstwie tego zastąpiono płyty stropowe kanałowe „Żerań” o grubości 
24 centymetry płytami żelbetowymi pełnymi o grubości 16 centymetrów oraz uruchomiono produkcję fabryczną 
kabin sanitarnych (Wk-70). Ostatnia modernizacja systemu W-70 została przeprowadzona w Szczecinie (Wk-
85sz, 1985). Polegała ona między innymi na zwiększeniu izolacyjności akustycznej i termicznej przegród bu-
dowlanych oraz wzbogaceniu wykończenia materiałowego płyt licowych w budynkach. 
11 Zalety polskiego systemu otwartego budownictwa mieszkaniowego z elementów wielkowymiarowych W-70 
zostały dostrzeżone nawet w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Na jego podstawie oraz opierając się na 
doświadczeniach austriackich opracowano tam ogólnokrajowy System budownictwa mieszkaniowego 70 
(WohnungsBauSystem-70, WBS-70). 
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dojrzewaniu betonu oraz konieczności masowego zastosowania ciężkiego sprzętu. Bio-
rąc to wszystko pod uwagę zalecono wstrzymanie prac zmierzających do zwiększenia 
udziału systemów uprzemysłowionych w mieszkalnictwie, a w chwili amortyzacji fabryk 
domów całkowitą rezygnację z tego sposobu wznoszenia budynków. Również opracowa-
nia teoretyczne traktujące o zasadach kształtowania wielofunkcyjnych struktur prze-
strzennych, jak na przykład Miasto przestrzenne (Schulze-Fielitz, 1964), System 2000 
(Brandi, 1965), System przestrzenny Meta (Dietrich, 1965) oraz 4-d-Componenting 
(Paschmann, 1968) ostatecznie uznano za tyleż atrakcyjne co pozbawione racjonalnej 
perspektywy. 

4. GENEZA BUDYNKÓW TYPU LENINGRAD NA TLE SYTUACJI  
MIESZKANIOWEJ W POLSCE 

W końcu lat 60. polskiemu kierownictwu polityczno-państwowemu przyszło zmagać się 
z kolejną falą wyżu demograficznego i wynikającym z tego dotkliwym deficytem miesz-
kań. Skalę tego ostatniego oszacowano na 1,2 miliona lokali (1960) następnie od 750 
tysięcy do 1,3 miliona (1970), a wreszcie od 1,6 do 2,1 (1984). Wydłużeniu uległ również 
cykl wznoszenia budynków mieszkalnych z 13,2 miesiąca (1971-1975) do 22,1 (1981-
1985). W tej sytuacji losy systemów uprzemysłowionych budownictwa mieszkaniowego 
w Polsce jak również w pozostałych państwach komunistycznych siłą rzeczy potoczyły 
się innym torem niż w krajach wysokorozwiniętych. Przykładem tego stały się dwa szcze-
cińskie osiedla – Kaliny i Przyjaźń, w których znaczna część zabudowy wielorodzinnej 
powstała z tak zwanych Leningradów. W literaturze przedmiotu wzmiankowano, że była 
to wielka płyta montowana na licencji radzieckiej

12. Stwierdzono również, że budynki le-
ningradzkie stanowiły dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego

13. Ponieważ ostatnia 
przytoczona wyżej fraza wydaje się niemiarodajna, a kwestie z nią z związane cechuje 
nadzwyczaj złożona proweniencja to całe zagadnienie zasłużyło na szersze potraktowa-
nie. 

W połowie lat 50. w leningradzkim Biurze Projektów Lenprojekt przy Ludowym Komisa-
riacie Budownictwa Związku Radzieckiego podjęto działania zmierzające do opracowania 
systemu prefabrykacji wielkowymiarowej dla budownictwa mieszkaniowego. W następ-
stwie tych działań powstał pierwszy zestaw projektów typowych – 5 kondygnacyjnych 
budynków z mieszkaniami małometrażowymi w technologii wielkoblokowej (seria 1-335, 
1959). W celu realizacji tego zadania utworzono Leningradzkie Zjednoczenie Kombina-
tów Budownictwa Mieszkaniowego. 

W kolejnych latach we wspomnianej wyżej jednostce projektowej opracowano projekty 
typowe 9. kondygnacyjnych budynków mieszkalnych serii 1-LG-504 (1957-1959), a na-
stępnie zestaw projektów wielkoblokowych 9. kondygnacyjnych budynków, 12. i 15. – 
seria 1-LG-600 (1968-1969). Produkcję prefabrykatów do ich montażu uruchomiono 
w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego w Leningradzie-Awtowo (DSK-3). Charak-
terystyczne szczególnie dla 9. kondygnacyjnych budynków serii 1-LG-600 elewacje w ko-
lorze białym, podłużna sylwetka i zwielokrotnione rzędy niewiele różniących się pod 
względem wysokości okien sprawiły, że do złudzenia przypominały one nadbudówki luk-
susowych statków oceanicznych. Dlatego też w Związku Radzieckim nieomal natych-
miast przylgnęło do nich określenie „transatlantyki” (ros. dom-karabl – dom-statek). 
Z kolei w chwili pojawienia się domów-statków w Polsce utarła się potoczna nazwa Le-
ningrady ponieważ do publicznej wiadomości została podana informacja o ich pochodze-
niu z wytwórni w Leningradzie. 

Program produkcyjny leningradzkiego kombinatu numer 3 objął budynki od 9 kondygnacji 
do 15. Zostały one wyposażone w urządzenia dźwigowe i zsypy na odpadki stałe. Bu-

                                                 
12 Jarosz D.: Mieszkanie się należy..., op. cit., s. 319-320. 
13 Szymski A. M.: Architektura i architekci Szczecina (1945-1995). Architektura Szczecina na tle osiągnięć 
polskiej architektury współczesnej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2001, s. 117. 
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dynki 9. kondygnacyjne przewidziano do zabudowy w większych miastach, a 5 kondy-
gnacyjne do wzniesienia na przedmieściach. Mimo iż charakteryzowały się one niskimi 
walorami użytkowymi oraz z trudem spełniły obowiązujące wówczas wymogi w zakresie 
warunków akustycznych i cieplno-wilgotnościowych to i tak wydały się zdecydowanie 
lepsze od poprzednich serii – 1-335 i 1-LG-504. 

Źródłem niewątpliwych uciążliwości w budynkach serii 1-LG-600 stało się niezapewnienie 
oświetlenia światłem dziennym wnętrz kiosków wejściowych, niedostateczna szerokość 
otworów drzwiowych prowadzących do kabin dźwigowych i ich nieprzystosowanie do 
przewozu mebli oraz niewydzielenie pionów zsypowych z przestrzeni klatki schodowej. 
Z kolei w mieszkaniach całkowicie niewystarczająca okazała się powierzchnia użytkowa 
kuchen w mieszkaniach (od 6,1 metra kwadratowego do 6,3), brak w nich przedpokojów 
oraz nieuzasadnione według polskich przepisów podniesienie dolnej krawędzi okien 
w pomieszczeniach mieszkalnych14. Mimo tych wszystkich niedogodności podjęto decy-
zję o masowym zastosowaniu „transatlantyków” na terenie obwodu leningradzkiego, 
w odległych zakątkach Związku Radzieckiego (Nowyj Uriengoj), a nawet dostrzeżono 
możliwości ich eksportu15. 

 

 
Ryc. 2. Budynki serii 1-LG-600 (Leningrady) w Nowyj Uriengoj. Źródło: www.de.wikipedia.org 
Fig. 2. Residential buildings series 1-LG-600 in Nowyj Uriengoj. Source: www.de.wikipedia.org 

5. MIESZKALNICTWO PREFABRYKOWANE NA STYKU  
DWÓCH KULTUR I NARODOWOŚCI 

Początek lat 70. przyniósł w Polsce największe w powojennej historii ożywienie gospo-
darcze. Zza żelaznej kurtyny masowo napłynął nowoczesny sprzęt, technologie i urzą-
dzenia. Jednakże decydujący wpływ na polską gospodarkę wywarły uwarunkowania 
geopolityczne. Wykluczyły one uczestnictwo naszego kraju w swobodnej wymianie towa-
rów i usług na rynkach międzynarodowych. W szczególności dotyczyło to umów zawiera-
nych w znajdującym się na uprzywilejowanej pozycji Związkiem Radzieckim. Jednocze-
śnie po okresie „małej stabilizacji”, do której dążono w Polsce w latach 60. wskaźniki 
ilościowe i jakościowe w mieszkalnictwie uległy znacznemu pogorszeniu. Nawet tych 

                                                 
14 Według radzieckich projektantów architektury miało to na celu udostępnienie dodatkowej płaszczyzny ścien-
nej umożliwiającej przystawienie łóżka lub stołu. 
15 Nowyj Uriengoj to blisko 110. tysięczne miasto położone w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym 
(strefa arktyczna Niziny Zachodniosyberyjskiej). 
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ciasnych, źle zaprojektowanych, wykończonych i wyposażonych mieszkań było zbyt mało 
w stosunku do umiarkowanych wielkości przyrostu demograficznego i ruchów migracyj-
nych

16. W takiej sytuacji strona radziecka przedstawiła ofertę eksportową obejmującą 
budynki mieszkalne serii 1-LG-600. W dalszej kolejności Centrala Handlu Zagranicznego 
(Budimex) zawarła kontrakt z radzieckim odpowiednikiem (Technoeksport) na dostawę 
i montaż pierwszych sześciu 9 kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych w Osiedlu 
Przyjaźń w Szczecinie (1973). Każdy z nich liczył 9 kondygnacji i 5 klatek schodowych po 
36 mieszkań w każdej z nich. Prefabrykaty zostały przetransportowane z Leningradu na 
Nabrzeże Rumuńskie w Szczecinie statkami Polskiej Żeglugi Morskiej w 13 dniowych 
odstępach17. Ponieważ pojedynczy budynek ważył 24 tysiące ton to do jego przewiezie-
nia niezbędne okazały się trzy kursy. 

 

 
Ryc. 3. Dostawa 9. kondygnacyjnych budynków i ich montaż w Osiedlu Przyjaźń w Szczecinie (1975) – po 
lewej. Źródło: www.sedina.pl. „Transatlantyk” przy ulicy 26. kwietnia (2011) – po prawej. Źródło: archiwum 
autora 
Fig. 3. The supply and installation of 9. storey buildings in Przyjazn housing estates in Szczecin (1975) – on the 
left. Source: www.sedina.pl. „Transatlantic” on 26 April street in Szczecin (2011) – on the right. Source: own 
archive 

Pierwsze budynki serii 1-LG-600 zostały wzniesione na terenie nieużytków rolnych 
w dzielnicy Turzyn (6) według projektu architektoniczno-urbanistycznego wykonanego 
w Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt Szczecin (R. Cerebież-
Tarabicki, J. Kędzierski, T. Łyżwa). Osiedle u zbiegu ulic 26. kwietnia i Santockiej zostało 
nazwane „Przyjaźń”18. Prace montażowe wykonały tam mieszane polsko-radzieckie ze-
społy budowlane (1974-1975). Kolejne domy-statki powstały w Osiedlu Kaliny (9) według 

                                                 
16 Jarosz D.: Mieszkanie się należy..., op. cit., s. 98. 
17 Były to masowce o nośności 21. tysięcy ton – Wadowice i Wrocław II. Dzieje Szczecina – dzieje miasta 
Szczecin. Strona www.fuzion.pl/nad-morzem/dzieje-szczecina. 
18 Będące w powszechnym użyciu określenie „przyjaźni” od początku było nieprawidłowe. Kowalski R.: Spół-
dzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt Szczecin. XXV lat (1961-1986). Druk na użytek 
wewnętrzny, Szczecin 1986, s. 11. 
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projektu architektoniczno-urbanistycznego wykonanego w Biurze Projektowo-Badawczym 
Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Szczecin (Z. Grudziński z zespołem). Generalnym 
wykonawcą tej inwestycji było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego nr 
2. Ze względów logistycznych, a przede wszystkim technicznych budynki te zostały 
wzniesione na żelbetowych płytach fundamentowych (0,80) bez jakichkolwiek przesunięć 
w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Każdy budynek mierzył 105 metrów długości 
i 12 metrów szerokości (11,88). Jednak w tamtym okresie była to wielkość zupełnie prze-
ciętna. W Gdańsku wybudowano osiem jedenastopiętrowych falowców. W największym 
z nich są 1 792 mieszkania, w których mieszka blisko sześć tysięcy osób. Innym rekor-
dzistą jest warszawski Jamnik przy ul. Kijowskiej. Ma tylko pięć kondygnacji, ale jego 43 
klatki schodowe ciągnące się 550 metrów w linii prostej czynią z niego najdłuższy budy-
nek stolicy

19. Dlatego też rzeczą wtórną w osiedlach Kaliny i Przyjaźń okazał się przebieg 
torowiska żurawi wieżowych, w którym projektanci architektury niejednokrotnie upatrywali 
istotnych ograniczeń w kształtowaniu zabudowy wielorodzinnej. 

 

 
Ryc. 4. Mieszkania kategorii 2PK w wielkoblokowym budynku 9. kondygnacyjnym, 12. i 15. (seria 1-LG-600 P). 
Źródło: www.bsn.ru 
Fig. 4. . Flats of the 2PK category in the large-block 9., 12. and 15. storey building (1-LG-600P series). Source: 
www.bsn.ru 

Realizacja domów-statków ujawniła szereg sprzeczności tkwiących w radzieckim budow-
nictwie mieszkaniowym. Jego rozmach i różnorodność, w przeciwieństwie do warunków 
polskich, zostały oparte na wskaźnikach gwarantujących minimum powierzchni mieszkal-
nej dla jednej osoby. Niezależnie od tego w mieszkalnictwie wielorodzinnym większości 
krajów komunistycznych wskaźniki te okazały się nieomal identyczne. Wszystkie bowiem 
wyniknęły z tych samych wadliwych przesłanek, na które składała się niska cena ze 
względów społecznych, marnotrawstwo, niedobór, biurokracja, rozrzutność i anarchia

20. 
Dlatego też, na przykład powierzchnia użytkowa mieszkań kategorii M-4 (3PK) w syste-
mie Szczecińskim wyniosła 52,97 m2 (Pu), powierzchnia mieszkalna 35,58 m2 (Pm), 
a wskaźnik wydolności powierzchniowej będący iloczynem powierzchni mieszkalnej i u-
żytkowej 0,67 (Wwp – Pm/Pu). W systemie Wk-70 wielkości te wyniosły odpowiednio 
53,47 (Pu), 39,22 (Pm) i 0,73 (Wwp), we wschodnioniemieckim WBS 70/80 – 60,59 (Pu), 
43,82 (Pm) i 0,72 (Wwp), a w radzieckiej serii 1-LG-600 – 54,60 (Pu), 37,80 (Pm) i 0,69 
(Wwp). Jednakże układy funkcjonalno-przestrzenne mieszkań w ostatnim z wymienio-
                                                 
19 Semczuk P.: Tak budowano wielką płytę. Strona www.newsweek.pl. 
20 Wolle S.: Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971-1989. Warszawa, Wiedza Po-
wszechna 2003, s. 265. 
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nych systemów okazały się substandardowowe. Wyniknęło to między innymi ze zignoro-
wania, nawet w lokalach najwyższych kategorii – 4PK i 5, zasady rozkładowości i strefo-
wania funkcjonalnego, a przecież na początku drugiej połowy XX stulecia weszły one do 
kanonów mieszkalnictwa. Trudna do zniesienia ciasnota panująca w leningradzkich 
mieszkaniach sprawiła, że wśród Rosjan przylgnęło do nich ironiczne określenie „kajut-
kompania” (gra słów – kajuta i tłoczący się w niej nieustannie okrętowi kompani). Niestety 
na ten niekorzystny ogląd dodatkowo nałożyło się zastosowanie archaicznych rozwiązań 
technologicznych. Dotyczyło to w szczególności złącz prefabrykatów. W dalszej kolejno-
ści należałoby wymienić nieszczelną stolarkę okienną oraz niską kulturę wykonawstwa. 
Mimo tego pod względem estetycznym domy-statki przedstawiły dobry warsztat projek-
towy i społeczny ich odbiór w tym zakresie niewątpliwie należało uznać za pozytywny. 

6. PRZESŁANKI POZARCHITEKTONICZNE WARUNKUJĄCE  
POWSTANIE BLOKOWISK KALINY I PRZYJAŹŃ W SZCZECINIE 

Radziecka oferta dotycząca domów-statków została złożona w chwili nadzwyczajnego 
nasilenia zmian demograficznych w Polsce, a w szczególności zdynamizowania prze-
kształceń struktury społecznej i zawodowej ludności (koniec lat 60.). Działo się tak w wa-
runkach permanentnej biedy i coraz bardziej dostrzeganego cywilizacyjnego zapóźnienia 
w odniesieniu do państw wysokorozwiniętych. W przekonaniu przytłaczającej większości 
polskiego społeczeństwa wyniknęło to z narzuconego siłą przez Związek Radziecki po 
drugiej wojnie światowej nieefektywnego systemu ekonomicznego i niedemokratycznego 
układu politycznego. Jedną z najbardziej dotkliwie odczuwanych konsekwencji tego stanu 
rzeczy okazał się deficyt mieszkań. Polskie władze uznały, że zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych ludności może nastąpić jedynie przez wdrożenie rozwiązań o charakte-
rze systemowym. W tym celu w 1967 roku zorganizowano konkurs na opracowanie kom-
pleksowego systemu budownictwa mieszkaniowego. Miał się opierać na zachodnich do-
świadczeniach z wielką płytą. Jednakże tuż po ogłoszeniu konkursu towarzysze radziec-
cy przekazali nam w darze trzy kompletne bloki „leningradzkie”. Podarunek miał być za-
chętą do kupienia od nich gotowego systemu

21. 

Dla odizolowanej w dużej mierze od tendencji występujących w światowej gospodarce 
i wychodzącej z kolejnego kryzysu społecznego Polski użyczenie licencji z możliwością 
jej odkupienia na preferencyjnych warunkach wsparte dostawą gotowych do natychmia-
stowego montażu budynków mieszkalnych serii 1-LG-600 niewątpliwie wydało się atrak-
cyjne. W rzeczywistości była to jednak lukratywna oferta handlowa zmierzająca do sprze-
daży fabryk domów, a tym samym powiązania na długie lata polskiego budownictwa 
mieszkaniowego z radziecką gospodarką. Dlatego też w żadnym znaczeniu nie mogła 
ona uchodzić za wspomniany wcześniej „dar przyjaźni”. Mimo iż Polska należała wów-
czas do grupy krajów o satelickim wobec wschodniego sąsiada statusie to władze pań-
stwowe właściwie oceniły radziecką propozycję. Mianowicie uznały ją za niekorzystną 
wręcz cofającą polskie mieszkalnictwo do epoki prefabrykacji wielkoblokowej porzuconej 
ostatecznie na Zachodzie Europy w końcu lat 60. Równie duży wpływ na kierunki rozwoju 
mieszkalnictwa w naszym kraju wywarły również dążenia ówczesnych władz państwo-
wych zmierzające do reorientacji polskiej polityki zagranicznej, a w szczególności do 
zintensyfikowania kontaktów gospodarczych i naukowych z krajami wysokorozwiniętymi 
[13]. Dlatego też w połowie lat 70. rozwiązania mieszkań pochodzące ze Związku Ra-
dzieckiego uznano za niespełniające perspektywicznych założeń programu rozwoju 
mieszkalnictwa22. Ponadto zauważono wówczas, że jedną z najpoważniejszych barier 

                                                 
21 Semczuk P.: Tak budowano..., op. cit. Oferta ta dotyczyła tak zwanego stanu surowego zamkniętego. Poda-
rowane budynki zostały wzniesione w Gdańsku-Przymorze przy ul. Kołobrzeskiej. 
22 Warto nadmienić, że już w pierwszej połowie lat 60. został wdrożony w naszym kraju system konstrukcyjno-
technologiczny budownictwa mieszkaniowego OWT-67, który wykazał wiele cech wspólnych z wspomnianą 
wyżej serią budynków leningradzkich. W następnej dekadzie został on zatwierdzony jako typowy (1972), a na-
stępnie zmodernizowany pod nazwą OWT-75 (1974). Piliszek E. (red.): Systemy budownictwa mieszkaniowego 
i ogólnego. Warszawa, Arkady 1974, s. 183-223. 
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efektywności ekonomicznej budownictwa z prefabrykowanych elementów wielkowymia-
rowych stały się koszty ich transportu z wytwórni na plac budowy23. Równie istotne oka-
zały się nagminnie wyrażane przez przyszłych lokatorów opinie o chęci zamieszkania nie 
w budynku „leningradzkim”, lecz polskim

24. Mimo wszystko cztery pierwsze fabryki do-
mów kupiono w ZSRR. […] Zagłębie miedziowe w Lubinie dostało zakład prefabrykacji 
kupiony w NRD. Resztę stanowiły polskie wytwórnie wyposażone w linie produkcyjne 
systemu Composec francuskiej firmy Balency Briard i zachodnioniemieckiej firmy Kesting 
(system Wk-70)25. 

 

 
Ryc. 5. „Transatlantyk” w Szczecinie przy ulicy 26. kwietnia (2011) – po lewej oraz „transatlantyki” w Policach 
przy ulicy Wyszyńskiego (2011) – po prawej. Źródło: archiwum autora 
Fig. 5. „Transatlantic” in Szczecin on 26 April street (2011) – on the left and „transatlantics” on Wyszynskiego 
street in Police (2011) – on the right. Source: own archive 

Jednak uzyskanie zza granicy prefabrykatów budowlanych umożliwiających wzniesienie 
budynków mieszkalnych per saldo okazało się dla naszego kraju korzystne. W sytuacji 
braku mocy produkcyjnych w krajowych fabrykach domów pozwoliło to złagodzić trudne 
warunki mieszkaniowe pracowników gospodarki morskiej w Szczecinie. Przecież właśnie 
w tym ośrodku portowym obok Trójmiasta doszło do najbardziej dramatycznych w powo-
jennej historii Polski wystąpień robotniczych przeciw władzy komunistycznej (1970)26. 

7. KOSZTY INWESTYCJI A JEJ ZAKRES 

Odrębnym zagadnieniem, co gorsza obarczonym spuścizną trudnych stosunków polsko-
radzieckich, stało się poniesienie kosztów inwestycji. W 9 kondygnacyjnym budynku 
mieszkalnym serii 1-LG-600 znalazło się 180 mieszkań. Koszt odpowiednika „transatlan-
tyka” wyprodukowanego w Polsce w fabryce domów wyposażonej w radzieckie oprzyrzą-
dowanie i linie technologiczne oraz gotowego do zasiedlenia, to jest w systemie Szcze-
cińskim, wyniósł 15,5 miliona dolarów amerykańskich według dzisiejszej siły nabywczej 
(około 54,3 miliona złotych)27. Jednakże wielorodzinne budynki mieszkalne serii 1-LG-
600 przewidziane na surowy wschodni klimat okazały się […] aż o trzydzieści procent 

                                                 
23 Transport prefabrykatów wielkowymiarowych już na 50. kilometrową odległość powodował wzrost kosztów 
trzypokojowego mieszkania o jeden metr kwadratowy. Próbowano temu zaradzić organizując produkcję w 
wytwórniach poligonowych, a nawet przewoźnych, na przykład w systemie WWP. 
24 Jarosz D.: Mieszkanie się należy..., op. cit., s. 320-321. 
25 Semczuk P.: Tak budowano..., op. cit. 
26 Jak ważną kwestią okazała się wówczas poprawa warunków mieszkaniowych ludności może świadczyć 
umieszczenie „skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie” wśród 21. sierpniowych postulatów strajkujących 
załóg Trójmiasta (1980). Dudek A., Zblewski Z.: Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu. Warszawa, PWN 2008, s. 
276. 
27 Zob. Cerebież-Tarabicki R.: XXXX lecie dorobku twórczego Romualda Cerebież-Tarabickiego 1950-1990. 
Maszynopis powielony. Szczecin 1990, s. 16. 
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droższe od polskich odpowiedników (5,1 miliona dolarów amerykańskich, około 17,9 mi-
liona złotych)28. Do powyżej kwoty należało doliczyć koszt frachtu lądowego i morskiego 
wraz z ubezpieczeniem, który wyniósł milion dolarów za każdy budynek (3,5 miliona zło-
tych). Ponadto na stronie polskiej ciążył obowiązek przygotowania placu budowy, wyko-
nania prac fundamentowych i wykończeniowych oraz przyłączy do budynku (0,9 miliona 
dolarów amerykańskich, około 3,2 miliona złotych). Zatem koszt wzniesienia jednego 
„transatlantyka” w osiedlach Kaliny i Przyjaźń w Szczecinie wyniósł 22,5 miliona dolarów 
(78,8 miliona złotych), a cała inwestycja obejmująca 15 domów-statków zamknęła się 
astronomiczną kwotą 337,5 miliona dolarów (1,2 miliarda złotych)29. Polskie zobowiąza-
nie finansowe wobec strony radzieckiej należało wycenić na około 60 procent wartości 
inwestycji, to jest 200 milionów dolarów (700 milionów złotych). 

Ostatecznie w latach 70. wzniesiono w Polsce 27 dziewięciokondygnacyjnych Leningra-
dów – w Gdańsku (3), Policach (5), Szczecinie (15) i Świnoujściu (4). Zatem jedynie 
w Szczecinie ich realizacja mogła przyczynić się do wyraźnej poprawy sytuacji mieszka-
niowej ludności. Jednak jak się ostatecznie okazało inwestycja ta nie zapobiegła wybu-
chowi kolejnego protestu robotniczego w tym mieście (1980). 

8. RESUME 

W połowie lat 90. budownictwo mieszkaniowe oparte na prefabrykacji wielkowymiarowej 
ostatecznie odeszło w niebyt. Jeszcze wcześniej uległy dezintegracji lub przekształceniu 
duże jednostki projektowe wdrażające w sposób skoordynowany założenia polityki 
mieszkaniowej państwa. W ich miejsce powstały nowe biura i zespoły starające się 
przede wszystkim elastycznie reagować na preferencje mieszkaniowe ludności. Jednak 
szybko okazało się, że w czasach pokomunistycznych mieszkalnictwo uległo oddziały-
waniu żywiołowo występujących czynników merkantylnych. Nie były im w stanie skutecz-
nie przeciwstawić się małe zatomizowane jednostki projektowania i nadzoru. Niewątpliwie 
pogłębiło to jeszcze bardziej pustkę ideową, która powstała po zarzuceniu koncepcji 
strukturalnej jednostki mieszkaniowej. 

Paradoksalnie w czasach niczym nie skrępowanego przepływu dóbr, informacji i usług 
hasła modernistów dotyczące zapewnienia w miejscu zamieszkania powietrza, prze-
strzeni i światła stały się nadzwyczaj aktualne. Blokowiska ze względu na swoją spójną 
pod względem funkcjonalnym i kompozycyjnym strukturę w pełni odpowiadały powyż-
szemu założeniu. Dlatego też już w końcu pierwszej dekady XXI stulecia, zarówno 
w świadomości społecznej jak i środowisk projektantów architektury urosły one do rangi 
archetypu. Niewątpliwie stało się to również za sprawą budynków serii 1-LG-600. 

KALINY AND PRZYJAZN HOUSING ESTATES IN SZCZECIN  
– „UNIVERSAL” MULTIFAMILY RESIDENTAL DEVELOPMENT 

In the post-modern period, apartment building areas have become an inseparable part of 
cultural and spatial landscape of Polish cities. However, a feeling of aesthetic and func-
tional incompleteness, or even foreignness, has appeared in the social consciousness. It 
is because of permanent underinvestment of these areas, their spatial monotony and 
technological underdevelopment. All of this caused that apartment building areas became 
a synonym of inefficiency of system based on the notion of social egalitarianism. How-
ever, to give reliable judgement about multi-family building monoculture, it would be nec-
essary to undertake an insightful analysis of the whole spectrum of issues connected with 

                                                 
28 Semczuk P.: Tak budowano..., op. cit. 
29 W latach 70. i 80. kwota ta była równa bezzwrotnej pomocy gospodarczej udzielanej każdego roku przez 
ZSRR pogrążonej w permanentnym kryzysie gospodarczym Kubie.  
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its genesis, architectural thought evolution, technical and technological solutions, and 
finally the condition of the society settled in them. Out of necessity, focusing on two char-
acteristic examples from Szczecin but outlining their economic and social background, it 
is possible to give a meaningful evaluation of the whole issue. Undoubtedly, it would al-
low a better understanding of conditions which underlined the appearance of apartment 
building areas, and – first and foremost – to better evaluate their present cultural and 
social value. 

The genesis of Polish apartment building areas tracks back to the establishment of tem-
porary standards for residential, labour and social architecture (1947) and actions leading 
to the industrialisation of the housing (1959). In practice, it involved the necessity of using 
large-sized elements as the base for constructing multi-family buildings. For this purpose, 
Soviet and French experiences were used (1958). The economic effects of using heavy 
prefabricates appeared to be in contradiction with all assumptions since the very begin-
ning. However, the idea of industrialisation of housing was not completely abandoned. On 
the contrary, the belief of being able to reverse the disadvantages has won, especially 
that in the countries of „housing luxury” (Austria, Switzerland and Sweden) the idea of 
prefabrication of large-sized elements has reached its peak phase of growth. The confir-
mation of this could be an announcement of series of open, architectural-constructional 
competitions by the West-German Ministry of Spatial Planning, Architecture and Urban-
ism. The first of them, called „the Elastic Housing Plan” was to define the degree of vari-
ability in housing layouts realised in industrialised systems (1972). As a next step, in the 
course of international Elementa 7 contest, economical issues of housing based on heavy 
prefabrication were raised. The last stage of the aforementioned ministerial programme 
appeared to be the Integra contest, which aimed to define the possibility of using large 
slabs in historical urban areas (1972/1973). Conclusions made after conducting the com-
petitions confirmed the previously made assumptions. Because of that, also the works 
theoretically dealing with development of multifunctional structures based on spatial pre-
fabricates were considered to be as attractive as irrational. 

Substantially different was the situation in Poland of the time, that struggled with another 
wave of demographic boom and the severe apartment shortage being its result. Its scale 
was estimated at 1.2 million (1960) then from 750 thousand to 1.3 million (1970) and 
finally from 1.6 to 2.1 million (1984) locals. In such situation the fate of heavy prefabrica-
tion in architecture had to follow a different route than in highly developed countries, 
which sometimes appeared to be entirely unbelievable. Two housing estates in Szczecin 
have become excellent examples of that issue – Kaliny and Przyjazn, where a substantial 
part of buildings was constructed from buildings called „the Leningrad”. The genesis of 
those buildings dates back to the late '50s, when in the Lenprojekt Project Bureau by 
People's Commissariat of Soviet Union typical designs were developed for 9 storey resi-
dential buildings (1-LG-504 series). Subsequently, designs for large-block 9, 12 and 15 
storey buildings appeared (1-LG-600 series, 1968-69). Production of prefabricates 
needed for their assembly has launched in the Residential Buildings Factory in Lenin-
grad-Awtowo (DSK-3). White elevations, longitudinal silhouette and rows of windows – 
characteristic to buildings 1-LG-600 – caused that they looked similar to superstructures 
of luxury oceanic ships. Because of that in Soviet Union they were called „ship-houses” or 
„transatlantics”. In turn, upon their arrival in Poland, they were colloquially called „Lenin-
grad' because the information of their origin from a factory in Leningrad was made public. 
Despite they were characterised as having insufficient acoustic and heat-moisture pa-
rameters, as well as low usability values, they seemed to be definitely better from previ-
ous series (1-335, 1-LG-504). Because of that a decision was made about massive appli-
cation of „transatlantics” in the Leningrad Oblast area, in the distant areas of Soviet Union 
and even an opportunity of their export has been noticed. 

Early '70s in Poland brought the largest economic recovery in the post-war history. From 
behind the Iron Curtain, modern equipment and technology massively came to our coun-
try. However, after the period of „small stabilisation” which was aimed for in the '60s, 
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quantitative and qualitative indicators in housing significantly deteriorated. Even the num-
ber of those tight, badly designed, finished and equipped flats was not enough in relation 
to moderate demographic boom and migration movements [3, s. 98]. In this situation the 
Soviet side made an offer to export multi-family residential buildings (1-LG-600). It cov-
ered the supply and installation of fifteen 9 storey buildings in Przyjazn (1974) and Kaliny 
(1975) housing estates in Szczecin. Because of the logistics and most of all other techni-
cal reasons, those buildings were made on ferroconcrete base plates without any shifts in 
vertical or horizontal dimension. Each building was 105 meters long. However, in that 
period such magnitude was completely ordinary. In Gdansk eight 11 storey wavy blocks 
were built. In the largest of them there are 1792 flats, where nearly six thousand people 
live. Another record-holder is Varsovian Jamnik on Kijowska Street. It has only 5 storeys, 
but its 43 stairways extending on 550 meters in straight line make it the longest building 
in the capital [6]. 

Realisation of „transatlantics” underwent on the verge of two cultures and nationalities. 
Because of that it revealed contradictions within the communistic housing. The best ex-
ample of it was the size of flats' areas. In Soviet Union, in contradiction to Polish condi-
tions, they were based on indicators that guaranteed minimal living area for one person. 
However, in most communistic countries those values appeared to be almost identical. 
They all resulted from the same faulty conditions like anarchy, bureaucracy, shortage, 
mismanagement and low price because of ideological reasons. 

„Ship-houses” presented good design traits in aesthetics and their social perception was 
undoubtedly positive. It is worth noting that acquiring finished buildings from abroad per 
saldo proved to be beneficial for Poland. In the situation of lack of productive power in 
Polish factories it allowed to reduce difficult housing conditions of maritime economy 
workers in Szczecin. After all it was here, next to Tricity port center, where riots against 
communist authorities were the most dramatic in the Polish post-war history (1970). 

In the last twenty years, apartment building areas have undergone through multiple influ-
ences. In most cases, they aimed for making estates into full-fledged urban areas. Those 
actions were undoubtedly desirable and proper from planning and urban development 
points of view. However, their social aspect was highly controversial. 

In architectural and urban terminology from communism period they were determined as 
„housing units”. Also for architecture designers an apartment building area was kind of a 
spatial and social enclave. Surrounded in an uncontrolled way by buildings and fitted 
„mechanically” into social infrastructure, it lost its original character. 

In Poland, from the beginning of '50s until the fall of communism, over 650 estates of 
different sizes were built. Over the next two decades their ownership structure, as well as 
functional and spatial character, have changed significantly. Also a substantial exchange 
of residents took place. Naturally, Kaliny and Przyjazn estates have become a part of this 
process. As it appeared, they have shown an extraordinary resistance for aforementioned 
modifications. It probably resulted from urban planning structure as well as their fully de-
fined function. In the mid '90s the housing industry based on large-sized prefabricates 
prefabrication has ultimately ended. Before that, large project units implementing coordi-
nated guidelines of country's housing policy were eroded or transformed. It quickly ap-
peared that in post-communist times housing has been impacted by impulsive mercantile 
factors. Small project and supervision units could not cope with them. Undoubtedly, it 
deepen the ideological emptiness, which appeared after the rejection of structural hous-
ing unit conception. 

Paradoxically, in times of no whatsoever constrained flow of goods, information, and ser-
vice, modernists' mottos connected with providing residential environment air, space and 
light have become extremely opportune. Apartment building areas, because of their co-
herent functional and compositive structure, fully answered aforementioned assumptions. 
Because of that, in the end of the last decade of XXI century both in the social and archi-
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tecture designers' consciousness it grew into the rank of an archetype. Surely, it was also 
contributed by „transatlantics”. 
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STRESZCZENIE 

Okres śmiałej awangardy architektonicznej pierwszej połowy XX wieku to również czas 
niezwykłej weny twórczej niemieckiego architekta Dominikusa Böhma. Tworzył on niejako 
na uboczu owej awangardy. Inspiracji poszukiwał zarówno w historyzmie jak i wkraczają-
cych na rynek nowych technologiach dynamicznie pędzącej industrialnej cywilizacji stali, 
betonu i szkła. Architekt o ugruntowanej w latach 20-tych XX w. pozycji w Niemczech 
został zaproszony na Śląsk w nadziei zbudowania nowoczesnego założenia urbanistycz-
nego młodego, przemysłowego organizmu miejskiego – Zabrza. 

Słowa kluczowe: architektura, twórczość, miasto, sacrum. 

ABSTRAKT 

The period of daring architectural avant-garde during the first half of the 20th century was 
also the time of unusual creativity of German architect Dominikus Böhm. He was the artist 
who could be said to create a bit out of this modern movement. Böhm was seeking inspi-
ration both in history and new technologies coming onto the market as an effect of rapidly 
developing industrial civilisation promoting steel, concrete and glass. Widely-known and 
respected in 1920s German architect was invited to Silesia hoping to establish modern 
urban conception for young industrial city of Zabrze 

Key words: architecture, artistic works, city, the sacred. 

                                                 
1 Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich, na Studium 
Podyplomowe Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Sakralnych, prowadzone przez Poli-
technikę Krakowską i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 
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Ryc. 1. Sylwetka Dominikusa Böhma. Ry-
sunek wykonany przez Rudolfa Kocha. 
Źródło: 
http:/de.wikipedia.org/wiki/Dominikus_Böhm 
Fig.1. Silhouette Dominikus  Böhm. Drawing 
made by Rudolf Koch. Source: 
http:/de.wikipedia.org/wiki/Dominikus Böhm 

WPROWADZENIE 

Koniec XIX i początek XX wieku to niezwykle ciekawy okres w historii sztuki pokazujący 
jej żywy, różnolity obraz. To czas, w którym wybór formy przestawał być wiążący. Archi-
tektura jeszcze ciągle naśladowała dawne formy stylowe (historycyzm), jak też odcinała 
się od form historycznych i akademickich (secesja), i tu bazowała na bogactwie ornamen-
tów i zdobień często przybierających formę akonstrukcyjną, mającą dostarczyć silnych 
wrażeń wzrokowych i energicznie pobudzić emocje. Niezależnie od tych dwóch nurtów 
trwały poszukiwania zupełnie nowego wyrazu architektonicznego bazującego na nowych 
materiałach okresu rewolucji przemysłowej tj. żeliwa, stali, betonu, żelbetu, szkła, metali 
kolorowych i tworzyw sztucznych. 

Wiek XIX i początek XX to czas niespotykanego rozwoju ludzkiej myśli technicznej 
i postępującej w zawrotnym tempie industrializacji. Powstała nowa klasa społeczna: klasa 
robotników - proletariat. Za nią podążała nowa myśl ideologiczna - socjalizm. Robotnik 
coraz bardziej stał się świadom swoich potrzeb, którym powinien sprostać pracodawca. 
Wzrosło tempo życia wynikające z uprzemysłowienia. Wskutek migracji ludności do miast 
zaistniała konieczność natychmiastowych i kompleksowych przeobrażeń przestrzennych. 
Gwałtowność i skala zjawiska wymusiła zarówno działania planistyczne jak i architekto-
niczne. Powstawały więc rozwiązania, można rzec modelowe: tanie, proste i szybkie 
w realizacji, a jednocześnie funkcjonalne. Polepszenie i niesłychany dotąd rozwój nowo-
czesnego życia, a sprzeciw wobec tradycji i konwencji, odbywał się przy organizacyjnym 
i finansowym wsparciu tak państwa jak i społeczności lokalnych. Nad całością zamierzeń 
inwestycyjnych trzymał pieczę architekt miejski, na którego wyobraźni, zdolności i wiedzy 
opierało się każde nowoczesne założenie urbanistyczne mające służyć wygodzie i komu-
nikacji życia. Starano się zabezpieczyć nie tylko codzienne, bytowe potrzeby ludności: 
zamieszkania, higieny, odpoczynku, kultywowania tradycji religijnych. Powstawały nowe 
osiedla mieszkaniowe i kościoły, a wraz z nieustannym rozwojem przemysłu: huty, fabry-
ki, kopalnie, a co za tym idzie: gmachy publiczne, biblioteki, sale sportowe, kawiarnie, 
kluby, stołówki, a z rozwojem medycyny: szpitale i domy opieki społecznej. Przemysł 
stwarzał nowe możliwości wytwórcze (typizacji, standaryzacji, prefabrykacji) w zakresie 
wyposażenia wnętrz, ale również w budownictwie i architekturze. Opracowano komplek-
sowe metody nowoczesnego montażu dla nowoczesnych konstrukcji szkieletowych: kra-
towych, ramowych, łupinowych. Monopole, nastawione na szybki zysk, wymuszały roz-
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wiązania proste, łatwo i szybko wdrażane do produkcji – a takie oto formy znajdowały 
klientelę i zadziwiały: prostotą i funkcjonalnością. Nadawały się kapitalnie do właśnie 
kreowanych nowych przestrzeni – podobnie prostych i funkcjonalnych. W latach 1905-     
-1906 Richard Riemerschmid zaprojektował pierwsze meble przeznaczone do produkcji 
maszynowej dla Deutsche Werkstätten

2. Od połowy XIX w. firma Thonet uruchomiła se-
ryjną produkcję mebli giętych (krzesło nr 14 z 1859 r. sprzedano do roku 1910 w liczbie 
50 milionów sztuk)3.  

Ryc. 2. Michael Thonet - Krzesło numer 14. 1859. Źródło: 
http:/pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Thonet 
Fig. 2. Michael Thonet – Chair number 14. 1859. Source: 
http:/pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Thonet 

 

Tak więc w architekturze świat początku XX wieku, po krótkim okresie ekspresjonizmu, 
nazywanego też formizmem, a nastawionego na pobudzenie emocji i dostarczenie sil-
nych napięć i wrażeń, opanowała epoka konstruktywizmu, kreująca konstrukcję prostą 
i przejrzystą, ale też ekonomiczną - i tu często mocno zawężającą formę i funkcję, a po 
niej epoka funkcjonalizmu. 

Funkcjonalizm to konkret, użyteczność, świadomość wyboru i zastosowania nowych ma-
teriałów, ekonomika budowli. Forma bryły, jej układ konstrukcyjny były tu drugorzędne, 
pokazywały jednakże piękno szkieletu konstrukcji tzw. „estetyczny żelbet” (August Per-
ret)4. Architekci konsekwentnie korzystali z nowych materiałów i technik budowlanych. 

                                                 
2  P. Overy: De Stijl. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979, s. 15 
3  P. Overy: De Stijl. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979, s. 15 
4 Auguste Perret urodził się 12 lutego 1874 w Ixelles w pobliżu Brukseli. Był synem kamieniarza, który później 
posiadł prężnie rozwijającą się firmę budowlaną, miał  brata Gustawa. Naukę rozpoczął w 1891 roku w École 
des Beaux Arts w Paryżu pod kierunkiem Juliena Guadeta, tam dostał wyróżnienie władz uczelni pośród 700 
kandydatów. Jednak już na początku kariery w 1895 roku zrezygnował z Ecole i rozpoczął pracę w firmie bu-
dowlanej ojca razemz bratem Gustawem, głównie na terenie Paryża. Jak pisze P. Trzeciak w swej książce, 
Perret był  „cudownym dzieckiem” architektury, jako szesnastolatek samodzielnie podejmował się realizacji 
wielu prac. Pierwszą realizacją braci Perret był wzniesiony w 1898 r. ogromny biurowiec przy rue Faubourg 
Poissonière. Perret znalazł się w grupie architektów, którzy w dziedzinie inżynieryjnej pracowali nad zastosowa-
niem konstrukcji żelazobetonowych w budownictwie. Uznaje się go do dziś za "ojca żelbetu" - jako jeden 
z pierwszych zaczął stosować w budownictwie żelazobeton znajdując w nim kapitalny materiał konstrukcyjny, 
szczególnie przydatny w kształtowaniu nowych form architektonicznych. Perret był twórcą konstrukcji szkieleto-
wych, pozwalających dowolnie kształtować wewnętrzną przestrzeń budynku zgodnie z jego funkcją  Niemniej 
kontynuował tradycje szkoły francuskiej. Posiadł znakomitą znajomość materiału i doskonałe wyczucie roli 
konstrukcji w dziele architektonicznym. Miał doskonałą wiedzę z architektury klasycznej, stosował jej kanony 
wykorzystując żelbet. Mówi się, że wykorzystał możliwości żelbetu podobnie jak Henri Labrouste wykorzystał 
możliwości żelaza. Stworzył podwaliny rozwoju nowoczesnej architektury. W swojej publikacji określił on rolę 
nowoczesnego architekta następującymi słowami: "L'architecte est un poète qui pense et parle en construction". 
Został głównym architektem Francji. Po nim architekci coraz śmielej sięgali po coraz bardziej nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjne. Twórczość Perreta można podzielić na dwa okresy. Do najbardziej charakterystycz-
nych przykładów jego budowli należy wybudowany w 1903 roku przy rue Franklin w Paryżu blok mieszkalny. 
Jest to pierwszy dom wykonany w konstrukcji żelbetowej szkieletowej, całkowicie uwidocznionej na zewnątrz. 
Wypełnienie konstrukcji stanowi cegła i materiały izolacyjne. Fasada licowana jest płytkami ceramicznymi. 
Dzięki zastosowaniu konstrukcji szkieletowej Perret uzyskał elastyczność planu: ścianki działowe umieszczone 
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Tworzyli jasne, geometryczne kształty bryłowe (Walter Gropius5, Van der Rohe6), których 
treść i plastyka zbudowana na emocjach spajała z otoczeniem (Frank Lloyd Wright7).       

                                                                                                                                      
postawione są dowolnie między słupami żelbetowymi, każde zaś piętro ma inne rozwiązanie funkcjonalne. 
Nowatorskim rozwiązaniem jest płaski dach wykorzystany jako taras. W zbudowanym w 1905 r. garażu przy rue 
Ponthieu w Paryżu szkielet żelbetowy określa charakter fasady. Konstrukcja betonowa jest całkowicie widocz-
na, wypełnienie jej stanowi szkło. Perret sam nazwał ją "estetycznym żelbetem". Théâtre des Champs Elysées 
w Paryżu (191l-1914) to pierwsze duże dzieło architektoniczne wykonane całkowicie w betonie. Pola uwidocz-
nionego na zewnątrz szkieletu wypełnione są płaskorzeźbami Antoine'a Bourdelle'a. Kościoły – w Le Raincy 
(1922-1923) i w Montmagny (1924-1925) koło Paryża, to logicznie pomyślane konstrukcje z koronką witrażo-
wych ścian stanowią szczytowe osiągnięcie konstruktywistycznej koncepcji Perreta. Szkieletową konstrukcję 
splótł z tradycją francuskiej szkoły architektonicznej, interpretując myśl architektoniczną zgodnie z potrzebami 
nowych czasów. Szkieletowy budynek z 1934 r. tzw. Garde du Meubles w Paryżu to jedna z jego najlepszych 
prac. Musée des Travaux Publics w Paryżu z 1937 r. o wyraźnych tendencjach uniezależnienia od płaszczyzn 
ścian zamykających wnętrze należy do najpoważniejszych osiągnięć plastycznych. W 1946 r. Perret został 
głównym projektantem odbudowy Hawru. Stworzył dzielnicę o całkowicie nowoczesnym układzie urbanistycz-
nym z ratuszem i Kościółem św. Józefa. Działalność Perreta bardzo szybko znalazła uznanie w środowiskach 
fachowych, mimo że jego nowatorskie tendencje nie zawsze, odpowiadały, mieszczańskiemu gustowi Francu-
zów. Pod koniec życia w 1943 r. został powołany na członka l'Academie des Beaux Arts w Paryżu. W 1948 
otrzymał Złoty Medal Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA), a w 1952 r. Złoty Medal Instytutu 
Architektów Amerykańskich. W tym tez roku ukazała się praca Perreta Contribution à une theorie de l'arch-
itecture. Zmarł 26 lutego 1954 roku w Paryżu. 
5  Walter Adolf Georg Gropius (ur. 18 maja 1883 w Berlinie, zm. 5 lipca 1969 w Bostonie w stanie Massachuset-
ts, USA) – architekt modernistyczny, jeden z głównych przedstawicieli stylu międzynarodowego, założyciel 
Bauhausu. Gropius wywodził się ze słynnej rodziny berlińskich księgarzy i wydawców, jego stryjeczny dziadek 
Martin Gropius był znanym architektem. W latach 1903-1907 Gropius studiował architekturę w Monachium 
i Charlottenburgu (ob. dzielnica Berlina). Następnie był asystentem Petera Behrensa w Berlinie, w jego biurze 
poznał m.in Ludwiga Miesa i Charles'a E. Jeanneret. W latach 1910-1925 Gropius zajmował się przebudową 
i rozbudową fabryki Fagus w Alfeld; ta budowla jest uważana za kamień milowy współczesnej architektury, 
szczególnie duży wpływ wywarł całkowicie szklany narożnik pozbawiony filara. W 1919 roku Gropius założył 
szkołę rzemiosła, sztuki użytkowej i architektury Bauhaus w Weimar, którego był pierwszym dyrektorem 
w latach 1919 do 1928 (w 1925 r. następuje przeniesienie Bauhausu do Dessau). Działał też aktywnie w 
Werkbundzie. Od 1934, po opuszczeniu Niemiec, żył i pracował w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie objął posadę 
dziekana wydziału architektury na uniwersytecie Harvarda. Podobnie jak Mies, wywarł wielki wpływ na współ-
czesną architekturę budynków użytecznosci publicznej. Działał przede wszystkim jako twórca idei dla swoich 
budynków, perfekcję techniczną osiągnął zaś dobierając sobie skrupulatnych współpracowników. Szefami jego 
biura projektowego byli m.in. Adolf Meyer, Ernst Neufert i Marcel Breuer. Do uczniów Gropiusa zaliczają się 
również: Philip Johnson i Ieoh Ming Pei. Żoną Gropiusa była Alma Mahler, wdowa po kompozytorze Gustawie 
Mahlerze. Najważniejsze obiekty; Fabryka obuwia Fagus, 1911, rozbudowa do 1925 (Alfeld an der Leine, 
Niemcy, Bauhaus, 1925-1926, Dessau, Niemcy, Osiedle Törten, 1926-1928, Dessau, Niemcy, Osiedle Dam-
merstock, 1928-1929, Karlsruhe, Niemcy, Osiedle Siemensstadt, 1929-1930, Berlin, Niemcy, Gropius House, 
1937-1938, Lincoln, Massachusetts, USA, Harvard Graduate Center, 1950, Cambridge, Massachusetts, USA, 
Biurowiec Pan Am (obecnie MetLife), 1958-1963, Nowy Jork, USA, Osiedle Britz-Buckow-Rudow, zwane Gro-
piusstadt, ok. 1965-1975, Berlin, Niemcy, Archiwum Bauhausu w Berlinie, 1976. Adres:  
http//zgapa.pl/zgapedia/Walter_Gropius.html 
6 Ludwig Mies van der Rohe, właśc. Maria Ludwig Michael Mies (ur. 27 marca 1886 w Akwizgranie, zm. 17 
sierpnia 1969 w Chicago) – modernistyczny architekt niemiecki, działający również w Stanach Zjednoczonych, 
czołowy przedstawiciel stylu międzynarodowego. Ludwig Mies był najmłodszym synem akwizgrańskiego kamie-
niarza i mistrza budowlanego, Michaela Miesa (1851-1927) oraz jego żony Amalie z domu Rohe (1843-1928). 
Jako dziecko pracował w rodzinnej pracowni ojca, od 1899 ucząc się w szkole rzemiosła zawodu murarza 
(praktykował w firmie budowlano-dekoracyjnej przerysowując ornamenty), a 1904 praktykował w biurze archi-
tektonicznym. W 1905 wstąpił do pracowni Brunona Paula w Berlinie, a w 1908 został przyjęty do biura Petera 
Behrensa i pozostał w nim do 1912. W 1913 poślubił Adę Bruhn, z którą miał trzy córki, a od 1926 do jej śmierci 
w 1951 pozostawał w separacji. Pod wpływem Behrensa Mies wypracował styl łączący zaawansowane możli-
wości techniczne z klasycyzmem w duchu Karla Friedricha Schinkla. Pewien wpływ wywarły na niego również 
przekonania artystyczne rosyjskich konstruktywistów oraz holenderskiej grupy De Stijl. Przełomem      w karie-
rze Miesa było opublikowanie szkiców wieżowca na trójkątnej działce przy Friedrichstraße w Berlinie. Kolejne 
publikowane radykalnie modernistyczne projekty, w tym betonowego biurowca oraz ceglanej i betonowej willi, 
choć niezrealizowane, przez dłuższy czas ustalały standardy nowoczesnego projektowania. Od 1923 Mies 
współpracował przy wydawaniu pisma "G" (skrót od niem. "Gestaltung"). Jako dyrektor artystyczny Werkbundu 
zorganizował wystawę tej grupy w osiedlu Weißenhof w Stuttgarcie, a w latach 1930-32 był dyrektorem 
Bauhausu. Poza tym zaprojektował kilkanaście domów prywatnych. W 1927 zaprojektował równolegle ze 
Stamem i Breuerem krzesło zawieszone, zaś w dwa lata później tzw. krzesło barcelońskie. Od połowy lat 20. 
Mies rozpoczął współpracę z projektantką form przemysłowych i wnętrz Lilly Reich, która stała się również jego 
partnerką życiową. W roku 1937, widząc brak zainteresowania swoją architekturą w Niemczech pod rządami 
nazistów wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby zaprojektować dom jednorodzinny dla rodziny Resor (osta-
tecznie niezrealizowany). Po krótkim pobycie w Niemczech w kolejnym roku, związanym z uregulowaniem 
spraw zawodowych (m.in. potwierdzenie patentów na meble, stanowiących główne źródło utrzymania) osiadł    
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I tak pojęcie stylu coraz bardziej stawało się niejednoznaczne, w końcu określenie go 
niemożliwe. Walter Gropius używał tu bardziej ogólnego terminu „metoda”. 

Ryc. 3. Gerard Thomas Rietveld - Czerwono-niebieski fotel, 1917. Źródło: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld 
Fig. 3. Gerard Thomas Rietveld - Red and Blue Chair, 1917. Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld  

I Wojna Światowa to klęska burżuazji, po której nastąpiła budowa nowego świata. Całą 
Europę ogarnął socjalizm. Główne skupiska, tej deklarowanej i tej domniemanej, lewico-
wej awangardy architektonicznej operatywnie kreowały nowy styl w miastach Holandii, 
Niemczech i Związku Radzieckiego. Awangardowe „metody” takich ugrupowań, jak 

                                                                                                                                      
w USA na stałe. Współpracował z reaktywowanym tam Bauhausem. W Ameryce Mies zamieszkał w Chicago, 
gdzie zaproponowano mu stanowisko kierownika Szkoły Architektury w Armour School of Technology (później-
szego Illinois Institute of Technology – IIT). Zgodził się objąć to stanowisko pod warunkiem całkowitej swobody 
w projektowaniu campusu uczelni. Powstały tam niektóre z jego najsłynniejszych budynków, włączając w to 
Crown Hall, siedzibę Szkoły Architektury IIT. W 1944 Mies przyjął amerykańskie obywatelstwo. W 1963 
prezydent Kennedy uhonorował go Medalem Wolności. Adres:  
http//pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe 
7  Frank Lloyd Wright (właśc. Frank Lincoln Wright, FLW, ur. 8 czerwca 1867 w Richland Center w stanie 
Wisconsin, zm. 9 kwietnia 1959 w Phoenix, stan Arizona, USA) – amerykański architekt modernistyczny, jeden     
z najważniejszych projektantów XX wieku. Czerpał natchnienie z natury, a do swych prac wykorzystywał natu-
ralne materiały budowlane. Choć jego projekty stały się inspiracją dla rozwoju stylu międzynarodowego, nie 
identyfikował się z nim i nie podzielał fascynacji funkcjonalistyczną sztuką architektoniczną – można go nazwać 
prekursorem architektury organicznej, czyli wkomponowanej i zespolonej z naturą. Jego budowle charakteryzo-
wała przy prostocie bryły i dużej funkcjonalności rzutu ornamentyka, także w postaci ukrytego ornamentu, nie 
stronił też od form monumentalnych (Civic Center w Marin County, Kalifornia). W 1885 rozpoczął studia inży-
nierskie na Uniwersytecie Stanowym Wisconsin, był członkiem bractwa Phi Delta Theta. Przerwał naukę           
w 1887, w 1889 uzyskał jednak dyplom. Szkołę opuścił, by przenieść się do Chicago i podjąć pracę w studio 
architektonicznym Adler and Sullivan. Od 1890 wykonywał całą pracę projektową w firmie. Odszedł po siedmiu 
latach i w 1893 założył własną praktykę w Chicago. Do 1901 miał na swoim koncie około 50 ukończonych 
projektów. Pierwszą żoną Wrighta była Catherine Lee "Kitty" Tobin (1871–1959), z którą miał sześcioro dzieci    
i którą opuścił w 1909 dla Marthy "Mamah" Borthwick (1869 - 1914). W 1922 roku poślubił Maude "Miriam" 
Noel, swoją współpracownicę. Małżeństwo rozpadło się już po roku. W 1928 roku Wright ożenił się z Olgivanną 
Hinzenberg (z d. Olgivanna Ivanovna Lazovich), uczennicą G.I. Gurdżijewa, który gościł parę razy w Taliesinie. 
Jego spotkanie z Wrightem opisuje Robert Lepage w "Geometrii cudów". W latach 1901-1911 projektował domy 
w stylu preriowym ("Prairie Houses"), nazywane tak ze względu na ich dopasowanie do krajobrazu w okolicach 
Chicago. Odegrał również ważną rolę w tworzeniu koncepcji "planu otwartego" dla wnętrz. W 1911 r. zaprojek-
tował własny dom-studio tzw. Taliesin (od imienia walijskiego poety z VI w., dosłownie oznacza "błyszcząca 
brew"), w pobliżu Spring Green w stanie Wisconsin. Kompleks ten był jednokondygnacyjną strukturą na planie 
litery L, z jednej strony wychodzącą na jezioro, w drugiej części mieszczącą studio Wrighta. Taliesin było dwu-
krotnie niszczone przez pożar. Obecny budynek zwany jest Taliesin III. W latach trzydziestych zaprojektował 
zimowe studio w Arizonie – Taliesin West. Jedną ze słynniejszych konstrukcji autorstwa FLW jest Fallingwater, 
budowany w latach 1935-1939 dla E.J. Kaufmanna w Bear Run, w stanie Pensylwania. Według tego pomysłu 
domownicy powinni znaleźć się jak najbliżej natury; stąd pod częścią domu, na który składa się seria wolnono-
śnych balkonów i tarasów, przepływa strumień. Do budowy elementów pionowych wykorzystano kamień, do 
elementów poziomych – beton. Dom kosztował 155 tysięcy dolarów, gaża architekta wyniosła 80 tys. dol. Naj-
bardziej znanym zrealizowanym projektem Wrighta było Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Budowla       
w kształcie białej spirali powstawała przez 17 lat (1942-1959). Wznosi się przy Piątej Alei. Niezwykła geometria 
scentralizowanego wnętrza umożliwia zwiedzającym przemieszczanie się po łagodnie opadającej spiralnej 
rampie podczas oglądania wystaw czasowych. Adres:http///pl.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright 
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Novembergruppe
8, De Ring

9, De Stijl, i kręgu Bauhaus stawały się inspiracją dla wielu 
twórców. Zaczęto kształcić architektów - inżynierów, artystów – technologów, pracujących 
w przemyśle i dla przemysłu. Nastąpiło pryncypialne zerwanie ze starymi stylami, techni-
kami i materiałami. 

 

Ryc. 4. Jacobs Johannes Pieter Oud – Cafe de Unie, 1925 Źródło: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cafe_De_Unie 
Fig. 4. Jacobs Johannes Pieter Oud – Cafe De Unie, 1925. Source: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cafe_De_Unie 

 

 „De Stijl” to kierunek w sztuce nazwany od czasopisma wydawanego od 1917 r. przez 
holenderskiego malarza, projektanta i pisarza Theo van Doesburga aż do 1931 r. Cechy 
tego stylu to prostokątność i stosowanie czystych kolorów, brak dekoracji, wiara w abs-
trakcję i postawa odrzucająca naturę na rzecz dzieł rąk ludzkich

10. Zwięzłą deklaracją 
wizualną zasad De Stijlu

11
 jest tzw. „czerwono-niebieski fotel” z 1918 r. projektu Gerrita 

Rietwelda i „Cafè de Unie” z 1925 r. w Rotterdamie Jacobusa Johannesa Pietera Ouda.  
Z De Stijlem współpracowali malarze: Piet Mondrian12, Vilmos Huszár, Bart van der Leck, 
architekci i projektanci mebli: Gerard Thomas (Gerrit) Rietveld13, Jacobus Johannes Pie-
ter Oud14, Robert van t’Hoff, rzeźbiarz: Georges Vantongerloo15. Natomiast sam Theo 
van Doesburg tłumaczył sztukę De Stijl podłożem holenderskim, gdzie nieustannie towa-
rzyszy człowiekowi prosta linia horyzontu, na której tle ludzie, domy i drzewa stanowią 
                                                 
8 grupa artystów niem. zał. XI 1918 w Berlinie; działalność grupy sprowadzała się do organizowania wystaw, 
koncertów, pokazów film. i odczytów; czł. m.in.: M. Pechstein, W. Kandinsky, W. Gropius, L. Mies van der Rohe. 
Internetowa Encyklopedia PWN. Adres: http//encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3948527 
9 awangardowe ugrupowanie architektów niemieckich działające 1923–33 w Berlinie. Internetowa Encyklopedia 
PWN. Adres: encyklopedia.pwn.pl/ 
10 P. Overy: De Stijl. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979, s. 5 
11 P. Overy: De Stijl. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979, s. 7 
12 Piet Mondrian, właściwie Pieter Cornelis Mondriaan (ur. 7 marca 1872 w Amersfoort, Holandia, zm. 1 lutego 
1944 w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone) – malarz holenderski. Współzałożyciel grupy De Stijl (1917), twórca 
neoplastycyzmu, jednego z najwcześniejszych kierunków postulujących w malarstwie abstrakcję geometryczną. 
Operował prostymi, poziomymi i pionowymi liniami, prostokątami i kolorami podstawowymi, np. w "Kompozycji   
z czerwienią, żółcieniem i błękitem" (1921). Wywarł wpływ na rozwój abstrakcji w malarstwie i na architekturę 
XXw. 
13 Gerard Thomas (Gerrit) Rietveld (ur. 24 czerwca 1888 w Utrechcie, zm. 26 czerwca 1964 tamże) był 
holenderskim architektem, projektantem i twórcą mebli. Już w 1911, będąc jeszcze na studiach, Rietveld pro-
wadził własną wytwórnię mebli. W 1917 pod wpływem neoplastycyzmu zaprojektował słynne czerwono-
niebieskie krzesło, w 1919 przyłączył się do ruchu De Stijl.  W 1928 Rietveld zerwał z ruchem De Stijl i przystą-
pił do Congres International d'Architecture Moderne. W 1932 zaprojektował krzesło Zig-Zag i rozpoczął pracę 
nad projektem budynku muzeum Van Gogha w Amsterdamie. Adres:  
http//pl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld 
14 Jacobus Johannes Pieter Oud (ur. 9 lutego 1890 w Purmerend, zm. 5 kwietnia 1963 w Wassenaar) - 
holenderski architekt modernistyczny. Studiował w Amsterdamie i Delft u Theodora Fischera. W 1914 osiadł w 
Lejdzie, gdzie poznał Theo van Doesburga. W latach 1917-1920 współpracował z jego czasopismem De Stijl 
i grupą architektoniczną pod tą samą nazwą. W latach 1918-1933 Oud był architektem miejskim Rotterdamu. 
W 1954 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Delft. Adres:  
http//pl.wikipedia.org/wiki/Jakobus_Johannes_Pieter_Oud 
15 P. Overy: De Stijl. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979, s. 5 
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linie wertykalne - wykreowany tu absolutnie sztuczny krajobraz Holandii stanowi zróżni-
cowany układ prostokątnych polderów i kanałów. Niezależnie od przedstawionej teorii 
Theo van Doesburg’a płaszczyzny i linie proste w układzie horyzontalny versus wertykal-
ny stosowano w wielu innych krajach. Już wcześniej w 1904 r. w domu towarowym 
w Chicago projektant Luis Sullivan16. zastosował przeszklone pasy okien w układzie ho-
ryzontalnym i wertykalnym, a okna chicagowskie ze swoją kombinacją większych i mniej-
szych szyb przypominają nieco niektóre obrazy Mondriana i Van Doesburga z roku 
1921

17. Szkieletową strukturę w układzie horyzontalnym wyeksponował również Frank 
Lloyd Wright, uczeń Luisa Sullivana. Mondrian swoje gładkie płaszczyzny ograniczone 
prostymi, poziomymi i pionowymi, liniami zastosował pomiędzy rokiem 1912 a 191418. 
Oud wspominał często o wpływie kubizmu na jego własne prace i na twórczość innych 
architektów z kręgu De Stijlu

19
. Kubizm właśnie precyzował znaczenie linii i znaczenie 

płaszczyzny w stereometrycznej strukturze bytów materialnych. Na łamach czasopisma 
pojawiały się wizjonerskie futurystyczne projekty miast przyszłości: Antonia Sant’Elii 
i Maria Chiattone. Futuryści tworzyli proste, pozbawione ozdób, a funkcjonalne wieżowce 
ze szkła, betonu i stali, a wykreowane tu dynamiczne linie-siły architektonicznym rytmem 
nawiązywały do rytmu współczesnego życia, jego tempa i skali zmian. 

 

 

 

Ryc. 5. Luis Sullivan - Dom towarowy w Chicago. 
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Sullivan 
 
Fig. 5. Luis Sullivan - Department store in Chicago. 
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Sullivan 

Ryc. 6. Piet Mondrian - Kompozycja z czerwonym, 
niebieskim i żółtym.  Źródło: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian 
Fig. 6. Composition in Red, Blue, and Yellow. Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian 

 

Założyciel niemieckiej szkoły Bauhaus w kwietniu 1919 r. w Weimarze, Walter Gropius 
pisze: „Nowa budowla przyszłości, (…) zawierać będzie w sobie elementy architektury, 
rzeźby i malarstwa”

20. Dywagował na temat kształtu, przestrzeni, koloru i formy. Pracował 
w orbicie artystów, a to: Feininger, Klee, Kandinsky, Moholy-Nagy21. Był prekursorem 
                                                 
16 Sullivan Louis Henry (1856-1924), amerykański architekt i teoretyk architektury, jeden z głównych przedsta-
wicieli szkoły chicagowskiej. Propagator idei funkcjonalizmu. Pionier wysokościowego budownictwa szkieleto-
wego, twórca typu nowoczesnego biurowca. Dzielił bryłę gmachu na trzy części: 1) usługową - parter i pierwsze 
piętro, 2) wysokościową - następne kondygnacje z jasnymi pokojami biurowymi, 3) gospodarczą - najwyższe 
piętro z pomieszczeniami zaopatrzonymi w niewielkie okna. Uczniem Sullivana był F.L. Wright. 
Niektóre prace: w Chicago - Auditorium Building (1886-1889), Schiller Building (1890-1891) i Scott Departament 
Store (1899), w St. Louis - Wainwright Building (1890-1891), w Buffalo - Guaranty Trust Building (1894-1895). 
a\Adres: http//portalwiedzy.onet.pl/17199,,,,Sullivan_louis_henry,haslo 
17   P. Overy: De Stijl. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979, s. 24 
18   P. Overy: De Stijl. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979, s. 29 
19   P. Overy: De  Stijl. Wydawnictwa  Artystyczne  i  Filmowe,  Warszawa 1979, s. 29 
20  G. Naylor: Bauhaus: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977, s. 30 
21  Lyonel Charles Feininger (ur. 17 lipca 1871 w Nowym Jorku, zm. 13 stycznia 1956 tamże) − amerykański 
artysta abstrakcyjny pochodzenia niemieckiego. Ojciec fotografa Andreasa Feiningera.Pracował w Bauhausie, 
głównym centrum artystycznym w Niemczech (1919−1933), później pomagał zakładać Bauhaus w Chicago.    
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„nowego stylu” w architekturze przemysłowej: wraz z Adolfem Meyerem zaprojektował 
fabrykę i budynek administracyjny na wystawę w Kolonii oraz fabrykę Fagus w Alfred nad 
rzeką Leine. Budowle te postawiły go w czołówce najwybitniejszych architektów XX wie-
ku22. W roku 1925 przeniesiono szkołę do Dessau, a tam umocniły się idee Bauhausu. 
Intuicyjne, domyślne traktowanie zagadnień architektonicznych zmieniło się w naukowe 
i zostało nakierowane na człowieka tj. zadowolenie jego materialnych i duchowych po-
trzeb. Produkcja maszynowa wymagała typizacji, co nie przeczyło temu, że projektowanie 
rozumiano, jako proces indywidualny, służbę nowej społeczności cywilizacji technicznej. 
Mechanizacja przemysłu, to produkt coraz mniej elitarny, nastawiony na ogólną dostęp-
ność, masową konsumpcję. Nowe tworzywa zaś to absolutnie nowe możliwości i nowe 
wyzwania. Gropius już wiedział, że wrażliwość artysty musi się łączyć z wiedzą tech-
niczną, inżynierią - niezbędną by tworzyć nowe formy w architekturze i wzornictwie – a to 
niezwykle nowoczesne podejście do projektowania. Niestety, w wyniku dojścia do władzy 
nazistów, szkołę zamknięto w 1933 roku. 

Tak De Stijl, jak i Bauhaus dążyły do zespolenia sztuki z techniką, warunku niezbędnego 
do tworzenia wyjątkowych przestrzeni życia dla nowoczesnych obywateli XX w. Wypra-
cowały podstawy wzornictwa przemysłowego i wyniosły jego rangę, wyznaczyły standar-
dy jakości i estetyki przedmiotów użytku codziennego.  

Na przełomie XIX i XX w. niejednoznaczność, a przez to niemożność uchwycenia, na-
zwania, sklasyfikowania stylu budowli, to zadanie szczególnie trudne nie tylko w zakresie 
projektowanych budowli przemysłowych, gmachów użyteczności publicznej i domów 
mieszkalnych. 

                                                                                                                                      
W 1947 został mianowany przewodniczącym Federation of American Painters. Wikipedia, Adres: 
http//pl.wikipedia.org/wiki/Lyonel_Feininger 
     Paul Klee (ur. 18 grudnia 1879 w Münchenbuchsee koło Berna, zm. 29 czerwca 1940 w Muralto) – malarz 
szwajcarsko-niemiecki. Pochodził z muzykalnej rodziny – jego ojciec Hans Klee był nauczycielem muzyki         
w seminarium nauczycielskim koło Berna. We wczesnych latach Paul chciał zostać muzykiem, ale ostatecznie 
rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium wraz z Heinrichem Knirrem i Franzem von Stuc-
kiem. Po podróży do Włoch, a następnie znów do Berna, osiadł w Monachium, gdzie poznał takich artystów jak 
Wassily Kandinsky  i Franz Marc. Wkrótce przyłączył się do ugrupowania Der Blaue Reiter. W Bernie poznał też 
bawarską pianistkę Lily Stumpf, z którą się ożenił; mieli jednego syna. W 1914 odwiedził Tunezję, która wywarła 
na nim duże wrażenie. Po I wojnie światowej, w której brał czynny udział służąc w armii niemieckiej, Klee na-
uczał w Bauhausie, a od 1931 w Akademii w Düsseldorfie, aż do momentu uznania go przez partię nazistowską 
za twórcę "sztuki zdegenerowanej". W 1933 Klee wrócił do Szwajcarii; w 1935 stwierdzono u niego 
sklerodermię. Choroba postępowała stopniowo, aż do jego śmierci w szwajcarskim Muralto w roku 1940. Adres: 
http//pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee 
     Wassily Kandinsky, Wasilij Wasiljewicz Kandinski (ur. 4 grudnia 1866 w Moskwie, zm. 13 grudnia 1944        
w Neuilly-sur-Seine) – rosyjski malarz, grafik i teoretyk sztuki. Współtwórca i jeden z przedstawicieli 
abstrakcjonizmu. Założyciel grupy Der Blaue Reiter (niem. Błękitny Jeździec) oraz "Die Phalanx". Działał we 
Wchutiemasie i Bauhausie. Swoje myślenie o sztuce ugruntował w metafizycznej spekulacji, uważał, że sztuka 
pełni funkcję metafizyczną, że dzieło sztuki jest bramą do transcendencji. Poglądy te wyłożył w rozprawie O 
duchowości w sztuce. Urodzony w Moskwie, ale całe dzieciństwo mieszkał w Odessie. Studiował na uniwersy-
tecie w Moskwie prawo i ekonomię. Mimo iż odnosił sukcesy w wyuczonym zawodzie (specjalizował się w 
prawie rzymskim, zaoferowano mu nawet profesurę na Uniwersytecie w Dorpacie), w wieku ok. 30 lat rozpoczął 
malowanie. W 1896 osiedlił się w Monachium i studiował tam w Akademii Sztuk Pięknych. Do Moskwy wrócił w 
1918, po rosyjskiej rewolucji. W 1921 wyjechał do Niemiec. Tam był nauczycielem w Bauhaus od 1922 do 
czasu zamknięcia uczelni przez nazistów w 1933. Następnie wyjechał do Francji, gdzie spędził resztę życia. W 
1939 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Adres: http//pl.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky 
     László Moholy-Nagy, ur., jako László Weisz (ur. 20 lipca 1895, w Bácsborsód, zm. 24 listopada 1946 w 
Chicago) - węgierski malarz, fotograf, projektant, producent filmowy, teoretyk, profesor Bauhausu. Z powodu      
I wojny światowej musiał przerwać studia prawnicze. W 1917 roku, przechodząc rekonwalescencję w Szeged, 
założył wraz z przyjaciółmi grupę artystyczną Ma. Po wojnie wznowił studia i po otrzymaniu stopnia naukowego 
przeniósł się do Wiednia (1919). Rok później wyjechał do Berlina. Tam wykonał swoje pierwsze fotogramy         
i dadaistyczne kolaże. Jego pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w 1922 w galerii Der Sturm w Berlinie. 
W tych latach współpracował również z kilkoma ważnymi czasopismami poświęconymi sztuce. W 1923 zaczął 
uczyć w Bauhausie w Weimarze. Dwa lata później z powodu przeniesienia siedziby uczelni zamieszkał w 
Dessau (dziś Dessau-Roßlau) i pracował tam do roku 1928, kiedy to postanowił przenieść się ponownie do 
Berlina, aby zajmować się projektowaniem i filmem. W 1937 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 
Chicago objął posadę dyrektora uczelni New Bauhaus. Adres: http//pl.wikipedia.org/wiki/Laszla_Maholy-Nagy 
22  G. Naylor: Bauhaus. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977, s. 21 
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Dotyczy to zwłaszcza, budowanych wraz z powstawaniem nowych układów przestrzen-
nych z planową zabudową mieszkaniową, obiektów sakralnych – kościołów, a z ożywie-
niem się ruchu pielgrzymkowego – miejsc kultu i zawiadujących nimi klasztorów. Skost-
niałe formy historyczne, jak i sztywne schematy kompozycji nie przystawały już do inaczej 
rozumianej funkcji kościoła, w zakresie zarówno duszpasterstwa jak i odnowy liturgii. 

To moment, kiedy architektura sakralna delikatnie wymykała się tradycji i panującemu 
historyzmowi. Niezwykle ostrożnie i rozważnie czerpała z rozwijających się nowych nur-
tów: ekspresjonizmu, konstruktywizmu i funkcjonalizmu. Jednak ta stopniowa rezygnacja 
z ustalonych z pokolenia na pokolenie kanonów piękna i ugruntowanej stylistyki, absolut-
nie związanej z tradycją, trafiała na opór hierarchów, a równie trudna do zaakceptowania 
była przez prostych ludzi. Fundowano im rozwiązania, których zwyczajnie nie rozumieli. 
Kościoły przestały być symbolem wielkości Boga, pamiątką tajemnicy śmierci 
i zmartwychwstania

23
, a stawały się apoteozą współczesnej cywilizacji. W pogoni za 

awangardą upodabniały się coraz bardziej do budynków przemysłowych: hal, fabryk -      
- rzeczywistości trudu rąk ludzkich. Przestały być strzelistą dominantą przestrzeni zurba-
nizowanych. Odarte z motywów powtarzalnych, a przez to jednoznacznie rozpoznawal-
nych, przestały być bez trudu odnajdywaną budowlą sakralną - stawały się pomieszcze-
niem o określonej funkcji - gromadzenia ludzi. Nic tu nie mówi o wzniosłości, nic nie za-
powiada tajemnicy. Brak też jakiegokolwiek rozróżnienia protestancki versus katolicki. 

 

  

Ryc. 7. Logo Bauhausu, 1923. Źródło: 
http://eu.art.com/products/p12792252-sa-
i1920583/posters.htm?ui=977507FE66F344249147D6A4E5
A6862A 
Fig. 7. Bauhaus logo.  

Ryc. 8. Walter Gropius - Budynek Bauhausu w 
Dessau,1925 Źródło: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus 
Fig. 8. The Bauhaus building in Dessau. 
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus 

Inspiracją, nie bez znaczenia, dla zmiany sposobu myślenia architektów, wydają się 
spektakularne odkrycia starożytnych cywilizacji, przez głównie niemieckich: archeologów, 
historyków sztuki i architektów - odnaleziono świątynie kultu sprzed tysięcy lat („góry 
bogów” – zikkuraty). Zaczęto fascynować się mistycyzmem starochrześcijańskich kata-
kumb i pierwszymi budowlami romańskimi. Łatwe stało się studiowanie istniejących bu-
dowli, bowiem wiek XIX to okres, w którym intensywnie rozwinęła się teoria i historia ar-
chitektury - sklasyfikowano style w architekturze (pojecie krystalizujące się od połowy 
XVIII w.), Niestety wskazywano „szlachetne wzorce”, jakoby idealne do odwzorowywania 
w duchu historyzmu. Bardzo istotne w przełamaniu spojrzenia na architekturę i ornament 
XX w., a przez to na piękno, było z pewnością, szczególnie w Niemczech i krajach nider-
landzkich, istnienie równolegle kościołów: katolickiego i ewangelickiego. Ascetyczne wnę-
trza kościołów ewangelickich wyjątkowo sprzyjały modernizmowi. Architekci powoli od-

                                                 
23  Ks. prof. Stefan Koperek: Wykład z 19.12.2009. Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architek-
tury i Aranżacji wnętrz Obiektów Sakralnych w Krakowie. Kraków, 2011 
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rzucali pretensjonalną dekorację i kopiowanie architektury wielu stuleci. Adolf Loos24 
w swoim dziele z 1908 r. Ornament i zbrodnia, dowodził zbędności dodanego architektu-
rze ornamentu. 

Dla osiągnięcia mistycyzmu architekci zaczęli eksperymentować światłem i cieniem (mit 
jaskini Platona25). Hegel w „Nauce logiki” pisze: czyste światło i czysta ciemność to dwie 
pustki, które są jednym i tym samym (…) a światłość zostaje określona przez ciemność 
(…), a ciemność zostaje określona przez światło

26. Światło rozumiane jest jako pozytyw-
ny absolut bytu. To ono powoduje cień, a zatem pokazuje głębię, wypukłość, materię -     
- buduje architekturę, plastykę, szczególnie wnętrza. Kapitalnie eliminuje więc ornament. 
Nie bez wpływu na nowe spojrzenie na architekturę miały filozofia Plotyna27, Św. Bazyle-
go28, Pseudo-Dionizego29 i Św. Augustyna30. Św. Bazyli czerpał zarówno z Księgi Rodza-

                                                 
24  Adolf Loos (ur. 10 grudnia 1870 w Brnie, zm. 23 sierpnia 1933 w Wiedniu) - austriacki architekt, tworzący     
w okresie panowania secesji, prekursor modernizmu, teoretyk i publicysta. Działał na terenie dawnych Austro-
Węgier oraz w USA i we Francji. W 1908 Loos wydał swoje dzieło Ornament i zbrodnia. Do uczniów Loosa 
zaliczali się Richard Neutra i Rudolf Schindler. Według Tadeusza Broniewskiego Loos tworzył dzieła, których 
siła oddziaływania polegała na dobrych proporcjach i harmonijnym grupowaniu otworów drzwiowych i okien-
nych. Występował przeciwko malarskiemu traktowaniu architektury i wieszczył secesji rychłe utonięcie w zbęd-
nej ornamentyce. Adres: http//pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos 
25  Platon: Państwo, s.517-519 
26  Victor I. Stoichta: Krótka historia cienia. UNIVERSITAS. Kraków 2001, s. 7 
27 Plotyn (gr. Πλωτῖνος Plotinos, ur. ok. 204 w Lykopolis w Egipcie, zm. 269) – filozof starożytny, twórca syste-
mu filozoficznego zwanego neoplatonizmem. Młodość spędził w Aleksandrii. Tam w 28 roku życia rozpoczął 
studia filozoficzne pod okiem Ammoniosa Sakkasa. 12 lat później, ok. 244 roku, przeniósł się do Rzymu, gdzie 
założył własną szkołę (najpierw w Mitylenie, potem w Atenach). Neoplatonizm Plotyna był oparty na nauce 
Platona, połączonej z elementami stoicyzmu, neopitagoreizmu, a także filozofów aleksandryjskich: Filona           
i Amoniusza. Plotyn zaczął pisać późno, dopiero od 50 roku życia. Ponieważ pisał niesystematycznie, całkowi-
cie nie dbając o językowy kształt i tytuły, nie zebrał w jednym dziele podstawowych swych poglądów. Zostały 
one wyłożone w Enneadach (54 rozprawy, ułożone w 6 dziewiątek, tytuł oznacza Dziewiątnice), na które skła-
dają się rozprawy zebrane przez ucznia i biografa Plotyna - Porfiriusza z Tyru. Pierwsza Enneada obejmuje 
rozprawy etyczne, druga fizykalne, trzecia kosmologiczne, czwarta rozprawy o duszy, piąta o rozumie, szósta o 
najwyższych kategoriach, bycie, dobru, jedności. Adres: http//pl.wikipedia.org/wiki/Plotyn 
28 Święty Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła urodził się w rodzinie zamożnej i głęboko religijnej w Cezarei 
Kapadockiej w 329 r. Wszyscy członkowie jego rodziny dostąpili chwały ołtarzy: św. Makryna – jego babka,   
św. Bazyli i Emelia (Emilia) – rodzice, jego bracia – św. Grzegorz z Nyssy i św. Piotr z Sebasty, oraz siostra -     
- św. Makryna Młodsza. To wyjątkowy fakt w dziejach Kościoła. Ojciec Bazylego był retorem i prowadził własną 
szkołę. Bazyli uczęszczał do tej szkoły, a następnie udał się na studia do Konstantynopola, wreszcie do Aten. 
Tam spotkał się ze Św. Grzegorzem z Nazjanzu, z którym odtąd pozostawał w dozgonnej przyjaźni. Na ławie 
szkolnej zasiadał z nimi Julian, późniejszy cesarz rzymski, który tak smutno zapisał się w dziejach chrześcijań-
stwa. W 356 r. Bazyli objął katedrę retoryki po swoim zmarłym ojcu w Cezarei. Tu przyjął chrzest, mając 27 lat,  
ponieważ chrzest przyjmowano w wieku dorosłym w pełni rozeznania obowiązków chrześcijańskich. Przeżycia 
po śmierci brata poważnie wpłynęły na jego życie. W latach 357-359 odbył wielka podróż po ośrodkach życia 
pustelniczego i mniszego na Wschodzie. Po powrocie postanowił poświęcić się życiu zakonnemu: rozdał swoją 
majętność ubogim i założył pustelnię w Neocezarei nad brzegami rzeki Iris. Razem ze św. Grzegorzem z Na-
zjanzu. sporządzili zestaw najcenniejszych fragmentów pisma Orygenesa (Filokalia).  Tam napisał swoje Mora-
lia i zarys przyszłej reguły bazyliańskiej Asceticon, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju wspólnotowej formy 
życia zakonnego na Wschodzie. Był jednym z głównych kodyfikatorów życia zakonnego na Wschodzie i Zacho-
dzie chrześcijaństwa (braterska wspólnota, która poświęca się ascezie, medytacji oraz służy Kościołowi poprzez 
naukę wiary (poznawanie tajemnic Objawienia i obronę przeciw herezjom) i w działalności duszpasterskiej         
i charytatywnej.  Święceń kapłańskich udzielił mu Euzebiusz – metropolita Cezarei Kapadockiej w 364 r.  Po 
śmierci metropolity w 370 r. został jego następcą. Jako arcybiskup wykazał talent męża stanu, był doskonałym 
administratorem i duszpasterzem, rozwinął działalność dobroczynną, budując na przedmieściach Cezarei kom-
pleks budynków na potrzeby biednych i podróżujących tzw. Bazyliada. Miał ogromną wiedzę, był znakomitym 
mówcą. Zmarł w 379 r. Jego relikwie znajdują się w Bruges w Belgii. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę 
literacką: szereg pism dogmatyczno-ascetycznych, homilii i 350 listów. Poprzez Asceticon stał się ojcem i pra-
wodawcą monastycyzmu wschodniego. Jest twórcą liturgii wschodniej. W Kościele Wschodnim uznawany za 
jednego z czterech wielkich Ojców Kościoła. Patron bazylianów i sióstr św. Krzyża. W ikonografii przedstawiony 
jest, jako biskup w pontyfikalnych szatach rytu łacińskiego, a także ortodoksyjnego, jako mnich w benedyktyń-
skiej kukulli, eremita. Jego atrybuty to: czaszka, gołąb nad głową, księga, model kościoła, paliusz, rylec.  
29 Pseudo-Dionizy Areopagita - wczesnochrześcijański autor pism teologicznych Corpus Dionysiacum, uważany 
za twórcę angelologii. Do dziś nie ustalono tożsamości Pseudo-Dionizego. On sam pisze o sobie, że nawrócił 
się w wyniku wysłuchania mowy świętego Pawła na ateńskim areopagu, co potwierdzają Dzieje Apostolskie  
(Dz 17, 34 n.). W swych pismach nazywa św. Pawła nauczycielem, ponadto adresuje listy do towarzyszy świę-
tego - Tymoteusza i Tytusa, a także do Apostoła Jana. Twierdzi, iż był świadkiem ciemności, jaka nastała po 
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ju jak i z filozofów greckich. (…) Piękno widział w rzeczach złożonych: w proporcjach, 
w stosunku detalu do całości, ale także rozumował jak Plotyn i widział je w rzeczach pro-
stych. (…) Złoto jest piękne nie dla proporcji, lecz dla swej barwy, słońce i gwiazda wie-
czorna są piękne dla swojego blasku. Światło i blask stanowią więc, nie mniej niż harmo-
nia części, o pięknie rzeczy31. I każda poszczególna rzecz jest piękna w miarę tego jak 
spełnia swój cel: jest piękna w miarę usług, jakie oddaje (…) Już starożytni piękno (…) 
rzeczy tłumaczyli tym, że są apta, czyli stosownie zbudowane, odpowiadające swemu 
celowi

32
. Tak więc sztuka ma dawać wyraz mądrości i wielkości świata

33
. Pseudo-Dionizy 

twórczość rozumiał, jako usuwanie tego, co zbędne34. Piękno absolutne przedstawiał, 
jako światło i blask (lumen, claritas). To stąd wyrosła podstawowa teza estetyki średnio-
wiecznej: consonantia et Caritas

35
. Podstawą estetyki średniowiecznej stały się również 

rozważania Św. Augustyna, który uważał, że to miara i liczba zapewniają rzeczom ład 
i jedność, a przez nie – piękno, i że trzy własności stanowią o wartości rzeczy: wszystkie 
rzeczy są dobre, gdy mają w sobie umiar, kształt i ład

36 (modus, species et ordo). 
Wszystkie wyżej opisane zasady estetyki średniowiecznej, jakby na nowo odkryto i zro-
zumiano eksplorując do architektury sakralnej modernizmu. Tak więc cytowano tradycję 
poprzez proporcje bryły, często materiał i światło. To światło (również abstrakcyjne) budu-
je nastrój, tajemnicę, magię miejsca, powoduje skupienie, wpływa na przeżycia religijne, 
duchowe: stało się więc reżyserem emocji. 

W duchu odnowy liturgii powstawały nowe układy kościołów. Jedne (bazylikowe) przybli-
żały ołtarz do wiernych (dla lepszego zrozumienia liturgii) poprzez skracanie prezbiteriów 
(„kościoły drogi” – „wegkirche”) i przybliżały ołtarz do skrzyżowania naw, inne to kościoły 
jednoprzestrzenne włączające całą wspólnotę w liturgię, często służące zebraniom 
wspólnoty - nie tylko w celu modlitwy, jeszcze inne to świątynie o układach centralnych, 
umożliwiających otoczenie ołtarza ławkami, przez co bezpośrednie zaangażowanie wier-
nych w liturgię i wzmocnienie integracyjnej roli kościoła. Świątynie jednoprzestrzenne -     
- halowe i te o układach centralnych wybitnie wykorzystywały nowoczesne rozwiązania 
techniczne i nowoczesne technologie montażu. 

Kościoły XX wieku można pogrupować w dwa duże, kontrastujące ze sobą zbiory: ko-
ścioły tradycjonalistyczne (dzieła późnego historyzmu) oraz kościoły należące do awan-

                                                                                                                                      
śmierci Chrystusa na krzyżu. Euzebiusz z Cezarei w Historii kościelnej przedstawia Dionizego, jako pierwszego 
biskupa Aten. Z kolei tradycja francuska głosi, iż był on apostołem Galów oraz pierwszym biskupem Paryża, 
który zginął śmiercią męczeńską na wzgórzu Montmartre. Jednak poza świadectwem samego autora Corpus 
Dionysiacum nie ma żadnych dowodów na to, iż jest on występującym w Dziejach Apostolskich Dionizym Are-
opagitą. Pierwsze wzmianki o dziele Pseudo-Dionizego pojawiają się ok. VI wieku w trzecim liście patriarchy 
Antiochii Sewera do Jana Gramatyka z Cezarei oraz w innych dziełach Sewera: Adversus Apologiam Juliani      
i Contra Addictiones Juliani, które powstawały między 518 a 528 rokiem. Stąd wniosek, że teksty Pseudo-
Dionizego musiały zostać napisane właśnie przed tą datą. Udało się także ustalić datę, po której Corpus Diony-
siacum musiało powstać. Wywnioskowano to z samego tekstu dzieła, a dokładniej z rozdziału III o hierarchii 
kościelnej, gdzie w opisie liturgii pojawia się śpiew Credo. Śpiew ten został wprowadzony do obrzędu mszy 
świętej w 476 roku przez Piotra Folusznika. Obecnie przeważa pogląd że autor był Grekiem, prawdopodobnie 
mnichem, piszącym w Syrii, na przełomie V i VI w. Adres: http//pl.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Dionizy_Areopagita 
30 Św. Augustyn urodził się w 354 r w numidyjskim mieście, Tagaście. Studiował pisma Cycerona, które zainspi-
rowały jego filozoficzne rozważania. Chociaż jego matka była chrześcijanką, początkowy stosunek Augustyna 
do religii był dość sceptyczny. Augustyn dużo podróżował, poznawał różne teorie filozoficzne, religie, kultury.   
W końcu nawrócił się na wiarę chrześcijańską, odtąd jego filozofia miała w niej oparcie. Dużo pisał, jego naj-
sławniejszym dziełem są: "Wyznania". Zmarł w 430 r. Źródłem filozofii św. Augusta stała się filozofia Platona.  
W metafizyce Augustyn odwoływał się do platońskiego idealizmu, w teorii poznania przejawiał absolutyzm, za 
greckim filozofem uznawał odrębność ducha, dualizm ciała i ducha, życia ziemskiego i idealnego życia wiecz-
nego. 
31  Władysław Tatarkiewicz: Historia estetyki. Arkady, Warszawa 1988. Tom 2,  s. 21 
32  Władysław Tatarkiewicz: Historia estetyki. Arkady, Warszawa 1988. Tom 2,  s. 22 
33  Władysław Tatarkiewicz: Historia estetyki. Arkady, Warszawa 1988. Tom 2,  s. 25 
34  Władysław Tatarkiewicz: Historia estetyki. Arkady, Warszawa 1988. Tom 2,  s. 33 
35   harmonia i piękno, lub proporcja i blask. Władysław Tatarkiewicz: Historia estetyki. Arkady, Warszawa 1988. 
Tom 2,  s. 33 
36  Władysław Tatarkiewicz: Historia estetyki. Arkady, Warszawa 1988. Tom 2,  s. 50 
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gardowego modernizmu
37

. Twórców tych pierwszych cechował silny, pozytywny stosunek 
do ugruntowanego rozumienia wartości sztuki i piękna, drudzy zaś nie odrzucając roli 
piękna szukali jego nowych form i nowych środków pobudzania religijnych doznań. Archi-
tektura sakralna Dominikusa Böhma zespala oba owe rozumienia piękna (z wyjątkiem 
kilku realizacji - tu jako przykład „białego modernizmu” katolicki kościół sezonowy w Nor-
derney). Architekt zdaje się czerpać zarówno z historyzmu (tajemnicy zgromadzeń staro-
żytnych katakumb, filozofii światła i cienia), co ekspresjonizmu, funkcjonalizmu i monu-
mentalizmu. To kościoły budowane jeszcze w duchu historyzmu z wyraźnymi wpływami 
modernizmu, jak i kościoły modernistyczne z wybranymi formami przeszłości ugruntowa-
nej wieloletnią tradycją, a budujące tajemniczy i majestatyczny nastrój przeszłości. 

Do dziś zmagania twórcze architektów projektujących modernistyczną i postmoderni-
styczną architekturę sakralną są przedmiotem badań i analiz historyków sztuki, ale też 
interesujących się sztuką księży: zauważa się uparte poszukiwania w każdej nowo zapro-
jektowanej formie złożonej symboliki znaków. A przecież kościół ab initio jest znakiem        
i symbolem. 

ŻYCIORYS TWÓRCY38 

Dominikus Böhm urodził się 23 października 1880 roku w Jettingen, jako szóste, naj-
młodsze dziecko Aloisa Böhma. Bawarsko-szwabska rodzina Böhm od pokoleń zajmo-
wała się tkactwem. Ojciec Dominikusa sprzeciwił się jednak tradycji i od 1867 roku pro-
wadził biuro budowlane dając początek rodzinie artystów. Syn Dominikusa Gottfried     
(ur. 1920 r. laureat nagrody Pritzkera w 1986 r.) i jego wnuk Paul są również architektami. 

 

 

Ryc. 9. Dominikus Böhm, foto. Hugo Schmölz. 
Źródło: http:/de.wikipedia.org/wiki/Dominikus_Böhm 
Fig. 9. Dominikus Böhm, foto. Hugo Schmölz. Source: 
http:/de.wikipedia.org/wiki/Dominikus_Böhm 

 

Gdy Dominikus miał dziewięć lat, jego ojciec zmarł. Rodzinny interes przejął brat ojca 
Clemens. Zgodnie z życzeniem matki, by syn został nauczycielem, Dominikus uczęszczał 
do szkoły pedagogicznej. Jednak kiedy dostrzeżono jego talent opuścił szkołę i rozpoczął 
naukę w Szkole Budowlanej w Augsburgu, a jednocześnie naukę zawodu w pracowni 
stryja. Wykładowcą w Szkole Budowlanej był wówczas profesor Eugen Hönig, późniejszy 
prezydent Związku Sztuki Rzeszy, jeden z czołowych architektów Adolfa Hitlera. W szko-
le poznał historyczne budowle głównie romańskie i gotyckie, a u boku stryja zgłębił rze-
miosło miejscowych cieśli i murarzy. W 1901 r. Böhm ukończył Szkołę Budownictwa 
i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Technicznej w Stuttgarcie pod kierunkiem profesora 

                                                 
37  Cezary Wąs: Antynomie współczesnej architektury sakralnej. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 
2008, s. 10 
38  Na podstawie monografii Josefa Habbela: Dominikus Böhm Ein Deutscher Baumeister, Regensburg 1943 
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Theodora Fischera39. W 1903 roku otworzył własną pracownię autorską40. W 1906 roku 
podjął pracę w Szkole Budownictwa w Bingen nad Renem. Za namową Hugo Eberhard-
sa41, poznanego na wystawie sztuki w Darmstadt, przeniósł się do Bau-und Kunstge-
werbschule w Offenbach. Tam poznał wielu malarzy i rzeźbiarzy. Tam też 23 lipca 1913 r. 
ożenił się z Marią Scheiber córką lekarza z Górnej Austrii. Böhm uczestniczył w I Wojnie 
Światowej. 

W latach 1919-20 zrealizował kościół Św. Józefa w Offenbach, oceniany jako udana pró-
ba znalezienia nowoczesnych środków wyrazu architektonicznego w budowlach sakral-
nych. W latach 1922-26 zrealizował w żelbecie kościół w Neu-Ulm jako udaną transfor-
mację gotyku na architekturę współczesną i również w 1926 r. w żelbecie kościół w Bi-
schofsheim. Gdy w 1926 r. objął kierownictwo Oddziału Sztuki Chrześcijańskiej, Werks-
hule był jednym z wielu uznawanych architektów niemieckich. Projektował nie tylko ko-
ścioły, również budynki mieszkalne (osiedla mieszkaniowe), szkoły, domy studenckie, 
zakłady szpitalne i szpitalno-opiekuńcze, gmachy administracji publicznej, fabryki, pomni-
ki, tereny zielone w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych budowli. Projektował z ol-
brzymim zapałem wnętrza swoich obiektów, wyposażał je w zaprojektowane przez siebie: 
meble, lampy, a kościoły w: ołtarze, ambony, krucyfiksy, lawaterze, chrzcielnice, witraże. 
Był wspaniałym rysownikiem. 

W 1934 r. w wyniku dojścia do władzy nazistów, Böhma wraz z innymi artystami zwolnio-
no z pracy. Artysta wyjechał do Jettingen. Nie przerwał jednak działalności projektowej 
i jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej ukończył swój własny dom. Książka Josefa 
Habbela Dominikus Böhm Ein Deutscher Baumeister z 1943 roku pokazuje szkice projek-
towe Böhma przedstawiające monumentalne budowle dla III Rzeszy w otoczeniu symboli 
nazistów. 

W 1947 r. architekt ponownie podjął pracę w Werkshule w Kolonii. W 1953 r. mając 
73 lata przeszedł na emeryturę, jednak nadal zajmował się projektowaniem. Współpra-
cował ze swoim synem Gottfriedem. 

Bohm zdobył wiele nagród i wyróżnień. W roku 1950 z okazji 70-tych urodzin zastał od-
znaczony Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W roku 1953 
z rąk papieża Piusa XII odebrał tytuł Rycerza Orderu Św. Sylwestra. W roku 1954 otrzy-
mał Wielką Nagrodę Północnej Westfalii. Został Również mianowany Honorowym Człon-
kiem Akademii Sztuki w Stuttgarcie. 

Dominikus Böhm umarł 6 sierpnia 1955 roku w Kolonii - Marienburgu. 

                                                 
39 Theodor Fischer studiował architekturę w Monachium w latach 1880–1885. Był uczniem Friedricha von Thier-
scha, jednak szybko odrzucił jego historyzm i opuścił uczelnię bez dyplomu. W latach 1886–1889 pracował       
w biurze projektowym Paula Wallota, pracującym nad realizacją gmachu Reichstagu w Berlinie. Następnie 
prowadził wspólne biuro z Richardem Reuterem z Drezna (1889–1892) oraz współpracował z Gabrielem von 
Seidlem w Monachium. W 1893 został przewodniczącym działu rozbudowy miasta w urzędzie miejskim w Mo-
nachium, funkcję tę pełnił do 1901. Stworzył w tym czasie generalny plan zabudowy Monachium, który był        
w mocy aż do II wojny światowej, zaś przepisy o strefowaniu (niem.Staffelbauordnung) zachowały ważność aż 
po lata 90. XX wieku. W latach 1901–1908 był profesorem projektowania i urbanistyki na Uniwersytecie w Stutt-
garcie i stał się współzałożycielem szkoły stuttgarckiej. W 1907 był współzałożycielem Werkbundu, którego był 
pierwszym przewodniczącym (1907–1909). W 1908 Fischer otrzymał powołanie na Uniwersytet Techniczny     
w Monachium jako profesor architektury, rok później rozpoczął tam pracę. Wtedy też otrzymał doktorat honoris 
causa od Uniwersytetu w Jenie. W 1919 został członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, a w 1928 prze-
szedł na emeryturę. Styl Fischera odrzucał zarówno historyzm jak i secesję. Architekt brał pod uwagę miejsco-
we czynniki topograficzne i kulturowe, zwracał uwagę na społeczny odbiór architektury. Do uczniów Fischera 
należą m.in.: Dominikus Böhm, Hugo Häring, Ernst May, Erich Mendelsohn, J.J.P. Oud i Paul Schmitthenner. 
Asystentem Fischera był Paul Bonatz, a jednym z jego pracowników Bruno Taut. Wikipedia, Adres: 
http//pl.wikipedia.org/Wiki/Theodor_Fischer 
40   Sharp Denis: The Illustrated Encyclopedia of Architects and Architecture, Quatro Publishing, New York 1991 
41 Eberhardt Hugo (2 maja 1874, Furtwangen - 8 kwietnia 1959) był niemieckim architektem, kierownikiem 
School of Technology and Design (dzisiaj HFG Offenbach szkole projektowania) w Offenbach w 1907 roku. 
Większość zaprojektowanych przez niego budynków to gmachy publiczne lub luksusowe rezydencje. W Offen-
bach przetrwały trzy budynki: budynek fabryki Heyne, ubezpieczenie AOK i główny budynek HFG Offenbach.  
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Ryc. 10. Nagrobek Dominikusa Böhma na cmentarzu                                                                                                    
Kölner Südfriedhof w Kolonii. Źródło: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dominikus_Böhm 
Fig. 10. Dominikus Böhm tombstone in the Kölner Süd-
friedhof  Source: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dominikus_Böhm 

 

REALIZACJE DOMINIKUSA BÖHMA NA ŚLĄSKU 

To właśnie lata 20-te i 30-te były dla Böhma najbardziej doniosłe, to najbardziej twórczy 
okres w życiu artysty. Stał się jednym z wiodących architektów Niemiec, nie tylko           
ze względu na realizacje sakralne, w czym się jakoby specjalizował, ale również projekty 
gmachów użyteczności publicznej, biur, szkół, szpitali, domów opieki, kompleksów prze-
mysłowych. Już za życia doczekał się pierwszej obszernej monografii42, a drugiej w kilka 
lat po śmierci43. W jego obiektach sakralnych pokazanie materiału i konstrukcji nie sta-
nowiło celu architektury, ale jedynie środek do uzyskania zamierzonego efektu formalne-
go, przez co budował dialog tradycji z nowoczesnością, dialog pomiędzy formą a treścią. 
Kreacje architektoniczne tworzył poprzez cytowanie motywów historycznych, znaczeń, 
symbolikę liczb i luminację wnętrza. Doskonały rysownik i reżyser światła już na etapie 
szkiców koncepcyjnych. Kreował wczesnochrześcijańską symbolikę formy, dostrzegał 
bowiem potrzebę ciągłości tradycji budownictwa sakralnego. Niezwykle delikatnie prze-
twarzał tę tradycję w nowoczesność, zachowując jednorodność formy, powściągliwość, 
umiar i ascetyzm. Tworzył zarówno kościoły ewangelicko-augsburskie jak i rzymsko-        
-katolickie, które już od przełomu XIX i XX wieku przestały się różnić zarówno w rozumie-
niu duchowym jak i kreowaniu sztuki. 

Kościół Św. Józefa w Zabrzu to jedno z najwspanialszych dzieł architekta. Powstało        
w mieście o niezwykle gwałtownej industrializacji, a w ślad za nią przemianie dotychcza-
sowych wsi w jeden organizm miejski, w którym lokowały się imperia finansowe przemy-
słu ciężkiego i wydobywczego, wykraczające swoimi wpływami daleko poza obszar Ślą-
ska. Właścicielami istniejących na terenie Zabrza zakładów przemysłowych i fabryk byli: 
von Donnersmarck, von Bullestrem, Deischel, właściciel berlińskiego koncernu Borsig.  
Te olbrzymie potęgi finansowe potrzebowały olbrzymiej rzeszy rąk do pracy, a w związku 
z tym kompleksowych rozwiązań urbanistycznych, zaspakajających potrzeby mieszkalne, 
administracyjne, społeczno-socjalne, kulturalne i sprawowania kultu. Tak więc powstawa-
ły doskonale zorganizowane, wzbogacone o program socjalny i kulturalny, osiedla robot-
nicze tzw. patronackie, a w ślad za nimi nowe parafie. Absolutnie bezspornym bodźcem 
rozwoju Zabrza stała się sytuacja polityczna, w jakiej znalazł się ówczesny organizm 
wiejski po plebiscycie przeprowadzonym w 1921 roku, w wyniku którego Zabrze stało się 
ośrodkiem granicznym, a miasto Gliwice i Bytom zostało przyłączone do Niemiec. Nastą-
pił niespotykany exodus ludności związany z przesiedleniem ludności niemieckiej z tere-
nów przyznanych Polsce i odwrotnie. Pomysł rządu Pruskiego, aby stworzyć konkurującą 
z Katowicami olbrzymią aglomerację przemysłową z połączonych ze sobą organizmów 
miejskich Gliwic, Zabrza (prawa miejskie 1.10.1922) i Bytomia, owocował śmiałymi pla-
nami i projektami lokującymi Zabrze, jako centrum administracyjno-handlowe. I tak spro-

                                                 
42  Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher Baumeister, Regensburg 1943 
43  August Hoff, Herbert Muck, Rajmund Thoma: Dominikus Böhm, Munchen-Zurich, 1962 



EWA  M. ŻURAKOWSKA, Twórczość Dominikusa Böhma na Śląsku  637 

 

wadzano na Śląsk najwybitniejszych niemieckich urbanistów i architektów, by przedstawili 
koncepcje rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych konkurujących z dynamicznie roz-
wijającymi się Katowicami. Projekt podsumowujący przedstawiono na wystawie „Ober-
schlesische Industriebezirk” w Dreźnie w roku 192844. Tak zatem wizję harmonijnie rozwi-
jającej się cywilizacji przyszłości mieli tworzyć: Max Berg45, Paul Bonatz46, Gustaw Allin-
ger47, Erich Mendelsohn48, Dominikus Böhm. 

                                                 
44  Tomasz Wagner: Praca doktorska, 2002 
45  Max Berg (ur. 17 kwietnia 1870 w Szczecinie, zm. 22 stycznia 1947 w Baden-Baden) – niemiecki architekt, 
urbanista i polityk komunalny (SPD), miejski radca budowlany (architekt miejski) we Wrocławiu w latach 1909–
1924. Berg znany jest przede wszystkim, jako architekt Jahrhunderthalle, zwanej później Halą Ludową oraz 
współautor radykalnej koncepcji urbanistycznej miasta (1919–1920). Adres:  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Max_Berg 
46 Paul Bonatz (ur. 6 grudnia 1877 w Solgne, zm. 20 grudnia 1956 w Stuttgarcie[1]), – niemiecki architekt.          
W swoich projektach łączył założenia funkcjonalne oraz dążenie do monumentalizmu. Jego najbardziej znanymi 
dziełami są dworzec kolejowy w Stuttgarcie oraz biurowiec w Düsseldorfie, będący jednym z pierwszych wie-
żowców w Niemczech. Skończył studia na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Był uczniem, a później 
asystentem architekta i urbanisty Theodora Fischera. Był przedstawicielem konserwatywnej architektury XX 
wieku, będącej w opozycji do modernizmu w architekturze. Dzięki upodobaniu do tradycyjnej architektury Bo-
natz był dosyć przychylnie traktowany przez władze Trzeciej Rzeszy, które z przyczyn ideologicznych zwalczały 
prądy modernistyczne w sztuce. Ponieważ był człowiekiem niezależnym i nie krył on swoich poglądów, naraził 
się władzom i musiał opuścić na wiele lat Niemcy. Adres: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Bonatz 
47 Gustaw Allinger - architekt ogrodowy z Berlina, projektant założeń wystawowych Parku Miejskiego w Legnicy. 
48 Erich Mendelsohn, także Eric Mendelsohn (ur. 21 marca 1887 w Olsztynie, zm. 15 września 1953 w San 
Francisco) – niemiecki architekt modernistyczny. Najbardziej znane dzieła Mendelsohna powstały w stylu 
ekspresjonistycznym.Mendelsohn urodził się, w 1887 jako piąte dziecko modystki Emmy z Jarusławskich i 
żydowskiego kupca Dawida. W 1907 skończył gimnazjum humanistyczne w Olsztynie, po czym uczył się zawo-
du kupca w Berlinie. W 1906 rozpoczął studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Monachium. Wtedy też związał 
się z syjonizmem i został członkiem Związku Syjonistycznego w Niemczech. W 1908 rozpoczął studia architek-
toniczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, zaś dwa lata później przeniósł się do Monachium i w 1912 
obronił dyplom u Theodora Fischera. W czasie studiów zajmował się dekoracją wystaw sklepowych, malowa-
niem plakatów, projektowaniem strojów na bale karnawałowe. W Monachium Mendelsohn zetknął się z człon-
kami grup ekspresjonistycznych Błękitny Jeździec (niem. Der Blaue Reiter) i Die Brücke. Jeszcze w 1911, w 
trakcie studiów, olsztyńska gmina żydowska poprosiła go o zaprojektowanie domu oczyszczenia (dom przedpo-
grzebowy przy kirkucie). Ten pierwszy, studencki projekt Mendelsohna został zrealizowany w 1913. W latach 
1912–1914 prowadził własną pracownię architektoniczną w Monachium. W 1915 ożenił się z Luise Maas, z 
zawodu wiolonczelistką. Dzięki niej poznał astrofizyka Erwina Freundlicha oraz jego brata Herberta, wicedyrek-
tora Instytutu Fritza Habera w Berlinie-Dahlem. Freundlich pracował nad udowodnieniem teorii względności 
Einsteina, planując w tym celu wzniesienie specjalnego obserwatorium astronomicznego. Zaowocowało to 
zleceniem projektu i realizacji Wieży Einsteina Mendelsohnowi. Znajomości z Freundlichem oraz z producenta-
mi kapeluszy z Luckenwalde Salomonem i Gustavem Herrmannami zawdzięczał on swoje pierwsze sukcesy. 
Wezwany do wojska w czasie I wojny światowej, sporządzał w wolnym czasie szkice architektoniczne. W latach 
1915–1918 przebywał na frontach rosyjskim i francuskim. Po powrocie z wojny w końcu 1918 Mendelsohn 
założył własne biuro w Berlinie. Dzięki realizacji Wieży Einsteina i fabryki kapeluszy w Luckenwalde stał się 
znany. Już w 1924 ukazał się poświęcony mu zeszyt z serii Wasmuths Monatshefte für Baukunst. W tym sa-
mym roku wraz z Miesem van der Rohe i Gropiusem założył grupę artystyczną skupiającą architektów nowo-
czesnych pod nazwą Der Ring. W czasie podróży po Ameryce poznał Franka Lloyda Wrighta, zainspirował się 
też transatlantykami i nowoczesnymi na owe czasy tramwajami. Biuro Mendelsohna dzięki dużej ilości zleceń 
silnie się rozrosło i zatrudniało nawet czterdziestu pracowników, w tym Richarda Neutrę i późniejszego znanego 
krytyka i historyka architektury Juliusa Posenera. Wraz z sukcesami zawodowymi Mendelsohn zgromadził duży 
majątek, dzięki czemu w 1926 zakupił willę w Berlinie, zaś w latach 1928–1930 zbudował własny dom na dział-
ce o powierzchni niemalże 4000 m², który pomieścił także kolekcję dzieł Amédée Ozenfanta. Publikacja ze 
zdjęciami domu doprowadziła do nieporozumień między Mendelsohnem i berlińskim środowiskiem architekto-
nicznym. Na wiosnę 1933 Mendelsohn ze względu na żydowskie pochodzenie wyemigrował do Anglii. Jego 
majątek został przejęty przez nazistów, wykreślono go z listy Związku Architektów Niemieckich i wydalono z 
Pruskiej Akademii Nauk. W Anglii Mendelsohn współpracował z Sergem Chermayeffem do końca 1936. Znajo-
mość Mendelsohna z Chaimem Weizmannem, późniejszym prezydent Izraela, zaowocowała wykonywaniem 
dla niego, poczynając od 1934, serii projektów w Palestynie. W 1934 Mendelsohn otworzył biuro w Jerozolimie. 
W 1938, już po zamknięciu biura w Londynie, przyjął obywatelstwo brytyjskie i zmienił imię na zanglicyzowaną 
formę Eric. Od 1941 Mendelsohn mieszkał w USA. Do końca II wojny światowej jego działalność ograniczała 
się, ze względu na status imigranta, do dawania wykładów i wydawania publikacji. Był również doradcą rządu 
Stanów Zjednoczonych. W 1945 osiadł w San Francisco. Od tego czasu aż do śmierci wykonywał różnorodne 
projekty, głównie dla społeczności żydowskich. Zmarł w 1953 na chorobę nowotworową. Adres: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Erich_Mendelsohn 
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Ryc. 11. Przykład pieczęci i podpisu 
architekta, jakimi opatrzona jest 
dokumentacja projektowa zgroma-
dzona w Archiwum Urzędu Miasta 
Zabrze. Źródło: Archiwum Urzędu 
Miasta Zabrze. Fot. autorka 
Fig. 11. Example of the seal and 
signature of the architect which 
project documents collected in the 
Municipal Office Archives in Zabrze 
are stamped Source:, Municipal 
Office Archives in Zabrze. Photo by 
author. 

 

To OO. Kamilianie związani z domem prowincjonalnym w Essen-Heidhausen w Zagłębiu 
Ruhry pierwsi zaprosili autora projektu Kościoła Św. Engelberga w Essen na Śląsk,       
do Zabrza i tym samym włączyli do tworzenia nowoczesnego miasta, przy współpracy 
z architektem miejskim M. Wolfem i prezydentem Hansem Lukaschek. 

 

 
Ryc. 12. Zdjęcie makiety Placu Kamilianów  wykonanej wg planów Dominikusa Böhma. Widoczny jest duży 
zbiornik na wodę i aleja kasztanowa na wprost Domu Zakonnego. Źródło: Archiwum Kościoła Św. Kamila w 
Zabrzu. Fot. autorka. 
Fig. 12. Kamilians Sguare, mock-up photo made according to the Dominikus Böhm’s plans. Big water tank and 
the chestnut avenue facing the Convent House Source: Saint Kamil Church archives in Zabrze. Photo by author. 

Do OO. Kamilianów należał zaprojektowany przez gliwickiego architekta Heinricha Gerla-
cha i znajdujący się w stanie surowym w 1928 roku Dom Związkowy, przeznaczony na 
tymczasowy kościół. Dominikus Böhm został włączony w proces projektowy tego budyn-
ku i jednocześnie pozyskał zlecenie na rozbudowę wschodniego skrzydła tj. Zakładu 
opiekuńczo-leczniczego dla starszych mężczyzn, i zaprojektowanie właściwego Kościoła 
Św. Kamila, którego jednak nigdy nie zrealizowano. Projektując pierzeję północną, two-
rzącą zabudowania kamiliańskie, tj. Dom Związkowy (dzisiaj Kościół Św. Kamila), Zakład 



EWA  M. ŻURAKOWSKA, Twórczość Dominikusa Böhma na Śląsku  639 

 

opiekuńczo-leczniczy (dzisiaj Klinika Położnictwa i Ginekologii) i Kościół Św. Kamila (nie-
zrealizowany) oraz część pierzei wschodniej, doprojektowując do istniejącej Szkoły Nad-
realnej (dzisiaj Zespół Szkół Zawodowych) Szkołę Zawodową (dziś budynek zawiadywa-
ny przez Śląską Akademię Medyczną - Klinika Stomatologii), architekt włączył się w pro-
jekt kompozycji Placu Targów Poniedziałkowych zwany również Placem Kamiliańskim 
(dzisiaj Plac Traugutta), którego dominantę miał stanowić, ze swoim czterdziestoośmio-
metrowym masywem wieżowym, zaprojektowany i niewybudowany Kościół Św. Kamila. 
Architekt zaprojektował również znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie placu, 
a będący przedłużeniem kompozycji, budynek Miejskiej Kasy Oszczędności (dzisiejsze 
Biuro Projektów Mostostal Zabrze z szeregiem innych funkcji, w tym pomieszczeń banku 
na parterze). 

Na całej długości placu skanalizowano przepływającą przezeń rzekę Bytomkę. Jej koryto 
przepływa pod budynkiem, należącym dzisiaj do Kliniki Stomatologii, dokładnie w osi 
holu, przez którego przeszkloną ścianę od strony wschodniej widzimy otwarte już dalej 
koryto rzeki. W tak pozyskaną przestrzeń placu swobodnie wpisano drogi dojazdowe        
i prostokątny zbiornik wodny pośrodku, którego nie wykonano zastępując trawnikiem.   
Od strony zachodniej zaprojektowano szpaler drzew (aleja kasztanowa). 

Projekty kościołów Św. Józefa w Zabrzu i Chrystusa Króla w Gliwicach były ściśle zwią-
zane z misją duszpasterską nowo powstałych osiedli mieszkaniowych dla ludności nie-
mieckiej masowo przesiedlanej z obszarów przyznanych Polsce w wyniku plebiscytu      
w 1921 roku. Potrzeba kultywowania tradycji ruchu pątniczego związanego z Górą      
Św. Anny stworzyła okazję do rozbudowy Domu Pielgrzyma bezpośrednio w sąsiedztwie 
miejsca kultu. 

Dominikus Böhm zaprojektował na terenie Śląska następujące obiekty: 
- Projekt kompozycji Placu Targów Poniedziałkowych zwany Placem Kamiliańskim       
(dziś Plac Traugutta) w Zabrzu z następującą zabudową: 
    - Katolicki Dom Związkowy (dziś pełni funkcję Kościoła Św. Kamila) i Kamiliański 
      Zakład opiekuńczo-leczniczy (dziś Klinika Położnictwa i Ginekologii), 
    - projekt Kościoła Św. Kamila (niezrealizowany), 
    - Szkoła Zawodowa (dziś budynek zawiadywany przez Śląską Akademię Medyczną –  
        - Klinika Stomatologii), 
    - budynek mieszkalny przy ul. Góry Św. Anny (zabudowa konsultowana z architektem). 
- Miejska Kasa Oszczędności (dziś budynek Mostostalu Zabrze) przy ul. Wolności w bez-
pośrednim sąsiedztwie Placu Kamiliańskiego (dziś Placu Traugutta). 
- Kościół Św. Józefa w Zabrzu. 
- Dom Młodzieży z zakrystią (niezrealizowany). 
- Kościół Chrystusa Króla w Gliwicach (niezrealizowany). 
- Kościół Kaplicowy w Zabrzu ( niezrealizowany). 
- Dom Pielgrzyma na Górze Św. Anny (zrealizowany fragmentarycznie). 

PROJEKT KOMPOZYCJI PLACU TARGÓW PONIEDZIAŁKOWYCH  
ZWANY PLACEM KAMILIAŃSKIM (DZIŚ PLAC TRAUGUTTA) W ZABRZU 

Architekt pozyskawszy od OO. Kamilianów zlecenie na zaprojektowanie kilku obiektów 
zgromadzonych w jednym punkcie miasta zdecydował stworzyć dla nich odpowiednią 
oprawę, a również zrealizować zadania stawiane nowoczesnym założeniom urbanistycz-
nym w nowo powstających i przebudowywanych centrach miast. Postanowił, w tym wyod-
rębnionym daleko wcześniej miejscu na handel (Plac Targów Poniedziałkowych), stwo-
rzyć nową jakość. Dysponował swoim niewyczerpanym twórczym intelektem w czasie, 
kiedy nowoczesne możliwości inżynierii lądowej i hydrotechnicznej pozwalały kreować 
nieznaną dotąd rzeczywistość techniczną. Tak, zatem wespół z wybitnymi architektami 
M. Wolfem z Zabrza i G. Allingerem z Berlina przy wsparciu doskonałych konstruktorów 
architekt podjął się kompleksowej zmiany wizerunku Placu Kamiliańskiego. 
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Ryc.13. Projekt zabudowy Placu Kamiliańskiego 
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Zabrze. Fot. autorka. 
 
Fig. 13. Kamilians Square development plan. Source: 
Archives Municipal Office Archives in Zabrze. Photo 
by author. 

Ryc. 14. Projekt zabudowy Placu Kamiliańskiego - w 
dole podpisy architekta i uzgadniających.  Źródło: 
Archiwum Urzędu Miasta Zabrze. Fot. autorka. 
Fig. 14. Kamilians Square development plan – at the 
bottom signatures of architects and planners. Source: 
Municipal Office Archives in Zabrze. Photo by author. 

Wcześniej środkiem Placu Targów Poniedziałkowych przepływała ww. rzeka Bytomka. 
Rzekę na całej długości Placu Kamiliańskiego przeprowadzono podziemnym korytarzem, 
którym płynie do dziś. W ten sposób została otwarta całkowicie nowa przestrzeń. Na 
wprost Katolickiego Domu Związkowego wykreślono kasztanową aleję, w środku placu 
stanął olbrzymi, wielkości 75 x 100 m, zbiornik na wodę. Od południa planowano ograni-
czyć plac budynkiem mieszkalnym przy ul. Góry Św. Anny. Od północy plac ograniczały 
już budynki Katolickiego Domu Związkowego oraz Kamiliańskiego Zakładu opiekuńczo-
leczniczego. W fazie projektowej pozostawał Kościół Św. Kamila. Od wschodu do istnie-
jącego budynku Szkoły Nadrealnej planowano dobudować Szkołę Zawodową - to pod nią 
miał centralnie przepływać ww. ciek Bytomki. 

 

  
Ryc. 15. Zdjęcie prac inżynierskich przebudowy cieku 
wodnego w obrębie Placu Kamiliańskiego. Źródło: 
Dariusz Walerjański. 
Fig. 15.Watercourse reconstruction engineering works 
within Kamilians Square. Source: Dariusz Walerjański. 

Ryc. 16. Zdjęcie prac inżynierskich przebudowy cieku 
wodnego w obrębie Placu Kamiliańskiego. Źródło: 
Dariusz. Walerjański. 
Fig. 16.Watercourse reconstruction engineering works 
within Kamilians Square. Source: Dariusz Walerjański. 

W pobliskim sąsiedztwie, naroże ulic Wolności i ul. Góry Św. Anny planowano zabudo-
wać budynkiem Miejskiej Kasy Oszczędności. 

Tak więc ścisłe centrum miasta Zabrze około 1930 r. stało się olbrzymim placem budowy 
realizującym śmiałe plany projektowe Dominikusa Böhma, architekta miejskiego Wolfa, 
gliwickiego konstruktora Waltera i wielu innych: zarówno architektów jak i konstruktorów. 
Zdjęcia zachowanych, starych fotografii, dokumentują bogato owo wydarzenie. 
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Ryc. 17.Zdjęcie prac inżynierskich przebudowy cieku 
wodnego w obrębie Placu Kamiliańskiego. Źródło: 
Dariusz. Walerjański. 
 
 
 
Fig. 17.Watercourse reconstruction engineering works 
within Kamilians Square. Source: Dariusz. Walerjański. 

Ryc. 18. Widok cieku wodnego wypływającego spod 
Placu Kamiliańskiego. Pomiędzy budynkami luka w 
zabudowie na projektowany Kościół Św. Kamila. 
Źródło: Dariusz. Walerjański. 
Fig. 18. Watercourse view coming to the surface of 
Kamilians Square. Between the buildings the space in 
the development plans for the St. Kamol’s Church. 
Source: Dariusz. Walerjański. 

 

KATOLICKI DOM ZWIĄZKOWY (DZIŚ PEŁNI FUNKCJĘ KOŚCIOŁA ŚW. KAMILA) 
I KAMILIAŃSKI ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  
(DZIŚ KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII), 

Katolicki Dom Związkowy to projekt Henryka Gerlacha z Bytomia z 1926 r. To budynek 
na planie prostokąta umieszczonego w narożu Placu Kamiliańskiego, z frontem ustawio-
nym wprost na plac, a bokiem dłuższym równolegle do ul. Dubiela. Sutereny pełniły rolę 
pomieszczeń gospodarczych. Na parterze znajdowały się pomieszczenia Domu Związ-
kowego, natomiast na piętrze duża sala. Sala ta pełniła rolę sali zgromadzeń, czasem 
odbywały się w niej przedstawienia, a nawet wyświetlano tam filmy. Malutkie pomiesz-
czenie w westybulu, po lewej stronie wejścia pełniło rolę kasy biletowej kina. Do budynku 
od strony wschodniej przylegał klasztor. Potrzeby duszpasterskie zdecydowały o rozbu-
dowie i konieczności wzniesienia w pobliżu nowego kościoła. Naprędce podjęto decyzję  
o przebudowie Katolickiego Domu Związkowego na Kościół Św. Kamila. Miał tymczaso-
wo, do momentu wzniesienia nowej świątyni, pełnić rolę kościoła. Historia jednak chciała 
inaczej i tak, nowego kościoła do dzisiaj nie wybudowano, a Katolicki Dom Związkowy, 
przebudowany przez Dominikusa Böhma na potrzeby wspólnoty, pełni rolę parafii do 
dziś, a jej patron Św. Kamil jest patronem miasta Zabrze. 

Architekt w główną bryłę budynku nie wprowadził żadnych istotnych zmian. Natomiast 
mocno zaangażował się w przebudowę westybulu i sali zebrań związkowych na kościół. 
W swojej, powstałej jeszcze za życia, monografii „chwali” się całością zamierzenia bu-
dowlanego jakim jest przebudowa Domu Związkowego na kościół i zabudowań klasztor-
nych na Kamiliański Zakład opiekuńczo-leczniczy. To właśnie wzniesiony wcześniej Dom 
Związkowy wymusił na architekcie taką, a nie inną formę Zakładu opiekuńczo-
leczniczego. 

Zmiany projektowe wprowadzone do wnętrza Domu Związkowego nijak nie współgrają    
z rysunkiem elewacji. W żaden sposób bryła budowli nie sugeruje tego, co zastajemy we 
wnętrzu. A we wnętrzu poprowadzone: balkony, klatki schodowe i korytarze wiją się nie-
zrozumiale i przecinają horyzontalnie podłużne okna widoczne w elewacji. Wepchnięty   
w gotową bryłę budynku nowy układ funkcjonalny staje się zupełnie nieczytelny dla    
kogoś, kto chciałby na moment wejść do kościoła i pomodlić się. Konsekwencją tego 
„labiryntu” są ciągle zamknięte, wszystkie przypadkowo znalezione drzwi wewnętrzne, 
albo też na drodze zatrzymują nas ogromne, zaryglowane kraty oddzielające komunika-
cję w niewiadomym i zupełnie nieodgadnionym kierunku. 
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Ryc. 19. Elewacja płd. kościoła Św. Kamila (Domu Związkowego) i Kliniki Położnictwa ( Zakładu opiekuńczo-
leczniczego). Widok z Placu Traugutta (Kamiliańskiego). Źródło: fot. autorka. 
Fig. 19.South-side elevation of St. Kamil’s Church (Union House) and Maternity Clinic (Care and treatment 
institute). View from Traugutt’s Square (Kamilians Sq.) Source: photo by author. 

  
Ryc. 20. Fragment projektu przebudowy westybulu 
Katolickiego Domu Związkowego. Źródło: Archiwum 
Urzędu Miasta Zabrze. Fot. autorka. 
Fig. 20. The westybul reconstruction project fragment 
of the Catholic Union House. Source: Municipal Office 
Archives in Zabrze. Photo by author. 

Ryc. 21. Widok z westybulu na Plac Traugutta. Źródło: 
fot. autorka 
 
Fig. 21. View from westybul on Traugutt’s Square. 
Source: photo by author. 

Westybul jest zamknięty od strony Placu Kamiliańskiego okrągłą, nakrytą płaskim da-
chem, absydą, kiedyś przeszkloną do całej wysokości od stropu do posadzki. Takie roz-
wiązanie zaprasza do widocznego z daleka wnętrza: oświetlonego nocą i doświetlonego 
naturalnym światłem dniem. Na wprost tak pomyślanego wejścia wzniesiono pionową, 
wąską ścianę i ustawiono na jej tle figurę Matki Boskiej i klęcznik. Ten widok nieodparcie 
sugeruje kaplicę i zaprasza do zatrzymania na chwilę. Nawet jeśli gmach nie sugeruje    
w pierwszej chwili świątyni, to tak pomyślana kaplica pełni swoją rolę. Dziś na wprost 
westybulu rosną dorodne kasztanowce, tworząc aleję wyznaczoną przez Böhma w pla-
nach przebudowy Placu Kamiliańskiego. Niestety zamierzenie architekta zniweczono – w 
dolne między-filarowe partie wprowadzono ordynarne drzwi ograniczające światło w rejo-
nie posadzki.  
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Ryc. 22. Westybul – widok z Placu Traugutta. Źródło: 
fot. autorka. 
Fig. 22. Westybul – view from the Traugutt’s Square.  
Source: photo by author. 

Ryc. 23. Westybul – wnętrze. Źródło: fot. autorka. 
 
Fig. 23. Westybul - inside. Source: photo by author. 

Sala kościoła przypomina audytorium. Wzniesiona jest na planie prostokąta 21 x 43,5 m. 
W miejscu niegdysiejszej sceny pomyślano prezbiterium, podniesione w stosunku         
do posadzki nawy o kilka stopni. Nawę okala empora w kształcie litery U lokująca siedzi-
ska po bokach i w partii środkowej, gdzie umieszczono chór. Wystrój wnętrza tworzą 
modernistyczne witraże (prawdopodobnie projektowane przez architekta), osadzone 
w podłużnych oknach, wbudowanych w zewnętrzne ściany osłonowe. Ściany wnętrza 
pokryte są w całości naturalną, drewnianą sklejką. Filary empory podkreślone są piono-
wymi bruzdami. Pierwotna kolorystyka kościoła była zgodna z kolorami Kamilianów: 
czernią, czerwienią i złotem i w części pozostała nienaruszona. 

 

  
Ryc. 24. Wnętrze Kościoła Św. Kamila (Katolickiego 
Domu Związkowego). W głębi ołtarz. Źródło: fot. 
autorka. 
Fig. 24. Interior of the Saint Kamil’s Church (Catholic 
Union House). Altar at the far side. Source: photo by 
author 

Ryc. 25. Wnętrze Kościoła Św. Kamila (Katolickiego 
Domu Związkowego). W głębi organy. Źródło: fot. 
autorka. 
Fig. 25. Interior of the Saint Kamil’s Church (Catholic 
Union House). Organ at the far side. Source: photo by 
author. 

Kamiliański Zakład opiekuńczo-leczniczy został oparty o wysokie standardy budownic-
twa. Trakt komunikacyjny prowadzi odpowiednią ilość klatek schodowych, ulokowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie sal chorych, odpowiednią ilość pomieszczeń socjalnych   
dla personelu medycznego, doskonale wyposażoną kuchnię, przestronną jadalnię.  Za-
pewniał potrzeby kulturalne i duchowe (biblioteka, kaplica). Nie bez kozery pełni, dzisiaj 
również, funkcję szpitalną (Klinika Położnictwa i Ginekologii). 
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Ryc. 26. Elewacja frontowa płd. Kliniki Położnictwa 
(Zakładu opiekuńczo-leczniczego). Z tarasu  i balkonu 
rozlega się widok na ogród i Plac Traugutta. Źródło: 
fot. autorka. 
Fig. 26.Maternity Clinic south-side front elevation 
(Care and treatment institution). From the balcony and 
terrace view of the garden and Traugutt’s Square. 
Source: photo by author. 

Ryc. 27. Elewacja płn. Kliniki Położnictwa (Zakładu 
opiekuńczo-leczniczego). Wewnętrzny ogród i drogi 
dojazdowe. Źródło: fot. autorka. 
 
Fig. 27. Maternity Clinic north elevation (Care and 
treatment institution). Internal garden and access 
roads. Source: photo by author. 

 

 

Ryc. 28. Kuchnia w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym.   
Źródło: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher 
Baumeister Regensburg 1943, s. 71. 
Fig. 28. Kitchen in the Institution of care and treat-
ment. Source: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein 
Deutscher Baumeister. Regensburg 1943, p. 71.  

Ryc. 29. Biblioteka w Zakładzie opiekuńczo-
leczniczym. Źródło: Josef Habbel: Dominikus Böhm 
Ein Deutscher Baumeister Regensburg 1943, s. 73.  
Fig. 29. Library in the Institution of care and treatment. 
Source: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deut-
scher Baumeister. Regensburg 1943, p. 73. 

PROJEKT KOŚCIOŁA ŚW. KAMILA (NIEZREALIZOWANY) 

Powstało kilka wersji projektowych świątyni, każda następna coraz bardziej skromna, 
coraz bardziej uproszczona, ze względu na brak środków w dyspozycji inwestora, jakim 
był klasztor Kamilianów. W końcu z wielkich planów o wielkiej świątyni pozostał pusty 
plac pełniący dzisiaj rolę parkingu dla zabudowań zarówno Kliniki Położnictwa i Gineko-
logii (dawny Kamiliański Zakład opiekuńczo-wychowawczy), jak i Kliniki Stomatologii 
(dawna Szkoła Zawodowa). 

Pierwszy rzut kościoła pojawia się już na planach sygnowanych przez Dominikusa     
Böhma, Gustawa Allingera i Wolfa w maju 1928 roku. Między innymi dla tego tak istotne-
go dla OO. Kamilianów projektu, przystąpiono do projektu ww. - podziemnego przepro-
wadzenia pod Placem Kamiliańskim rzeki Bytomki. W zasadzie oprócz kościoła i zbiorni-
ka na wodę, który jednakże pojawił się dopiero w projekcie z 1929 r. zrealizowano 
wszystkie elementy – nawet posadzono aleję kasztanową. Został również wykonany bu-
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dynek Miejskiej Kasy Oszczędności (Mostostal Zabrze) na styku ul. Wolności z ul. Góry 
Św. Anny. 

 

 
Ryc. 30. Widok płn. - wsch. części Placu Traugutta (Placu Kamiliańskiego). W głębi pusta, nie zabudowana 
Kościołem Św. Kamila przestrzeń. Na wprost Klinika Położnictwa. Po prawej Klinika Stomatologii. Źródło: fot. 
autorka. 
Fig. 30. North- east part of the Traugutt’s Sguare (Camillians’s Sguare) view. At the far side, empty space of not 
built St Kamil’s Church. Opposite Maternity Clinic. Source: photo by autor. 

 

Świątynia również miała być „kościołem drogi” (Wegkirche), trójnawowa z wieloma kapli-
cami w przestrzeniach ścian, wbudowanych podobnie jak w Kościele Św. Józefa prosto-
padle do zewnętrznych, podłużnych ścian osłonowych. Łukowe otwory w tych ścianach – 
tarczach otwierały drogę, w ten sposób utworzonym, nawom bocznym. Kościół miał być 
bezpośrednio połączony z dostępnym o każdej porze dnia i nocy przejściem, łączącym 
poziom posadzki parteru i każdego z pięter Zakładu opiekuńczo-leczniczego, z pozio-
mem posadzki kościoła i balkonów, tworzących trzy piętra rozpostarte wzdłuż naw bocz-
nych, z powtórzonymi, na każdym z pięter, łukowymi przebiciami w ścianach tarczach. 
Tarcze owe ustawiono również prostopadle do utworzonego na planie prostokąta, wynie-
sionego w górę prezbiterium. Projektowane balkony tworzą obejście wokół prezbiterium 
na każdym z trzech pięter. Przemieszczanie się wertykalnie pomiędzy piętrami zapewnia-
ją poprowadzone w ramionach masywu wejściowego schody. 

Światło wpadać miało do świątyni z przestrzeni kaplic poprzez wąskie, niewysokie okna 
na każdym z pięter podłużnej ściany wschodniej i zachodniej. Ściana frontowa, w postaci 
wklęsłego półkolistego masywu bez otworów doświetlających, swoimi ramionami zapra-
szać miała do niewielkiego, centralnie umieszczonego wejścia. Dwa nieco mniejsze wej-
ścia zaprojektowano po obu stronach wejścia głównego. Wejście główne do świątyni 
umieszczono od strony południowej. A więc kościół podobnie jak Kościół Św. Józefa zo-
rientowano na osi północ-południe. 
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Ryc. 31. Rysunek zabudowy Placu Kamiliańskiego z 
projektowanym Kościołem Św. Kamila. Źródło: Josef 
Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher Baumeister. 
Regensburg 1943, s.69.  
Fig. 31. Camillians’s Sguare construction drawing with 
Saint Kamil’s Church. Source: Josef Habbel: Domini-
kus Böhm Ein Deutscher Baumeister. Regensburg 
1943, p.69.  

Ryc. 32. Rysunek elewacji wschodniej Kościoła Św. 
Kamila. Źródło: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein 
Deutscher Baumeister.  Regensburg 1943, s.70.  
 
Fig. 32. Saint Kamil’s Church east elevation drawing. 
Source: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deut-
scher Baumeister. Regensburg 1943, p.70. 

Na wysokości prezbiterium po obu stronach prostokątnego rzutu kościoła dołączono ka-
plice, założone również na planie prostokąta. W dolnych partiach kościoła ulokowano     
w nich zakrystię i pomieszczenie dla ministrantów. 

Na szczytach ramion ściany frontowej umieszczono krzyże wskazujące na Dom Boży. 
Przed ramiona masywu wysunięto szeroki spocznik rozpięty na całej szerokości ramion 
masywu. Różnicę poziomów pomiędzy placem a spocznikiem niwelowały schody. 

 

 
Ryc. 33. Elewacja frontowa Kliniki Stomatologii (Szkoła Zawodowa). Widok z Placu Traugutta (Placu Kamiliań-
skiego). Pomiędzy wykuszami wejście główne. Źródło: fot. autorka. 
Fig. 33.The Dental Clinic’s (Vocational School’s) front elevation. View from Traugutt’s Sguare (Camillians 
Sguare). Main entrance between oriel. Source: photo by autor. 
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SZKOŁA ZAWODOWA (DZIŚ BUDYNEK ZAWIADYWANY PRZEZ ŚLĄSKĄ  
AKADEMIĘ MEDYCZNĄ – KLINIKA STOMATOLOGII) 

Pełna dokumentacja projektowa obiektu zgromadzona jest w Archiwum Urzędu Miasta 
Zabrze. Wskazuje jak gigantyczną pracę wykonał architekt i ile wprowadzał zmian zanim 
doszło do realizacji. Budynek w konstrukcji stalowej szkieletowej, wypełnionej cegłą          
i betonem (prefabrykaty). Schody klatki schodowej żelbetowe. Tunel przejazdowy wyko-
nany z ram stalowych nitowanych, podobnie jak konstrukcja sali gimnastycznej znajdują-
cej się na piętrze w skrzydle bocznym budynku. Wejście główne prowadzi do szerokiego, 
przeszklonego na całą wysokość, holu z dwoma bocznymi otwartymi, przeszklonymi klat-
kami schodowymi.  

 

  
Ryc. 34. Konstrukcja stalowa Szkoły Zawodowej (dziś 
Klinika Stomatologii) Po lewej nitowane ramy przejaz-
du ulicznego. Źródło: Dariusz. Walerjański. 
Fig. 34. Vocational School’s (Dental Clinic today) steel 
construction. On the left riveted steel frames of street 
passage. Source: Dariusz. Walerjański. 

Ryc. 35. Konstrukcja stalowa Szkoły Zawodowej (dziś 
Klinika Stomatologii). Widok na wpływającą pod kon-
strukcję rzekę Bytomkę. Źródło: Dariusz. Walerjański. 
Fig. 35. Vocational School’s (Dental Clinic today) steel 
construction. View on the Bytomka river coming under 
building construction. Source: Dariusz. Walerjański. 

Bezpośrednio pod budynkiem, prostopadle do linii zabudowy, w osi holu, płynie rzeka 
Bytomka, która wpływa pod budynek i poprzedzający go od strony wschodniej parking.  

 

  
Ryc. 36. Stalowe nitowane ramy przejazdu ulicznego 
pod budynkiem Kliniki Stomatologii. Źródło: fot. 
autorka. 
Fig. 36. Riveted steel frames of street passage under 
the Dental Clinic building. Source: photo by author. 

Ryc. 37. Widok z drugiego piętra Kliniki Stomatologii 
na wpływającą pod parking i budynek rzekę. Źródło: 
fot. autorka. 
Fig. 37. River coming under the parking lot and build-
ing - view from the second floor Dental Clinic. Source: 
photo by autor. 

Zastosowane w elewacji, horyzontalnie poprowadzone, pasy podokienne optycznie wy-
dłużają budynek, powiększając jednocześnie przestrzeń Placu Traugutta. 
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BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. GÓRY ŚW. ANNY 

Nie jest to projekt Dominikusa Böhma, jednak jego wygląd i usytuowanie zaprojektowano 
zgodnie z założeniem projektowym przebudowy Placu Kamiliańskiego (dzisiaj Placu 
Traugutta) w zgodzie z wizją architekta. Głównym obiektem tutaj miał być niewybudowa-
ny Kościół Św. Kamila, stąd pierzeja po przeciwnej stronie placu nie powinna stanowić 
konkurencji dla tej monumentalnej świątyni. Budynek zbudowano dokładnie równolegle 
do głównej ulicy miasta tj. ul. Wolności. To jakby pas, wstęga oddzielająca od zgiełku 
miasta, tworząca w obrębie Placu Kamiliańskiego wspaniały klimat do odpoczynku dla 
mieszkańców. Jednocześnie zamyka wszelką uciążliwość dla zbudowanego po przeciw-
nej stronie Zakładu opiekuńczo – leczniczego i zamykających plac obiektów pełniących 
funkcję oświatową. 

Ryc. 38. Elewacja północna budynku mieszkalnego przy ul. Góry Św. Anny. Widok z Placu Traugutta.   
Po prawej fragment alei kasztanowej. Źródło: fot. autorka. 
Fig. 38. North-side elevation of a residential building at St. Anna’s Mountain street. View from the Traugutt’s 
Sguare. On the right chestnut avenue fragment. Source: photo by autor. 

Budynek powstał w 1931 r. Posadowiony jest, ze względu na trudne warunki gruntowe 
(torfowisko, rumowisko) i sąsiedztwo cieku wodnego, na wierconych palach betonowych. 
To konstrukcja mieszana: szkielet konstrukcji stalowy, wypełniony cegłą i lekkim betonem 
prefabrykowanym. Dla zabezpieczenia przed skutkami szkód górniczych, budynek zbu-
dowano z sześciu oddzielnych segmentów. Spełnia wszystkie podstawowe wygody ofe-
rowane przez dzisiejsze mieszkalnictwo. Każdy lokal posiada odrębną kuchnię i ubikację. 

 
Ryc. 39. Fragment Placu Traugutta od strony płd. - 
wsch. Z lewej szkoła. Z prawej budynek mieszkalny. 
W głębi widoczny fragment budynku Mostostal Za-
brze.  Źródło: fot. autorka. 
Fig. 39. Traugutt’s Sguare fragment from the south-
east side. School on the left. Residential building on 
the right. At the far side Mostostal Zabrze building 
fragment. Source: photo by autor. 

Ryc. 40. Fragment projektu technicznego budynku 
mieszkalnego z 1931 r. Źródło: Archiwum Urzędu 
Miasta Zabrze. Fot. autor. 
 
Fig. 40. Residential building construction project frag-
ment of 1931. Source: Municipal Office Archives in 
Zabrze. Photo by author. 
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MIEJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI W ZABRZU  
– DZISIEJSZA SIEDZIBA BIURA PROJEKTÓW MOSTOSTAL ZABRZE 

Budynek zaprojektowany, jako kamienica narożna z frontem od ul. Wolności, skierowa-
nym na stronę południową i elewacją zachodnią biegnącą wzdłuż ulicy Góry Św. Anny. 
Ulica Góry, Św. Anny to przecinaka łącząca dawny Plac Kamiliański z centralną arterią 
miasta - ul. Wolności. Patrząc wprost z ulicy Wolności w ul. Góry Św. Anny widoczne 
byłoby niezrealizowane założenie projektowe Dominikusa Böhma - elewacja frontowa 
Kościoła Św. Kamila. 

 

 

 
Ryc. 41. Widok elewacji frontowych budynku Mostostalu Zabrze (Miejskiej Kasy Oszczędności). W głębi, z 
lewej, widok zabudowań Placu Traugutta (Placu Kamiliańskiego). Źródło: fot. autorka. 
Fig. 41. Mostostal Zabrze building (City’s building society) front elevation view. At the far side, on the left resi-
dential properties views of Traugutt’s Square. Source: photo by author. 

 

Architekt zaprojektował budynek w 1929 r. natomiast zrealizował dwa bardzo podobne 
budynki, różniące się elewacją i rozplanowaniem wnętrza. Te niewielkie zmiany nie 
sprawiały architektowi żadnej trudności, bowiem budynek zrealizowany jest w konstrukcji 
szkieletowej kratownicowej, stalowej, nitowanej, wypełnionej cegłą i betonem prefabry-
kowanym. Dzięki temu można swobodnie kształtować jego funkcję dopasowując do po-
trzeb inwestora. Niezmienne pozostają jedynie klatki schodowe i wykusz w elewacji fron-
towej. Kształtem zabudowy przypomina literę L - od frontu jest to budynek pięciopiętrowy 
zaś boczne skrzydło było niegdyś trzypiętrowe dziś w obu miejscowościach, zarówno 
Zabrzu jak i Köln, przebudowane również na czterokondygnacyjne. Elewacja w Zabrzu  
to typowa dla ówczesnej zabudowy cegła elewacyjna, tak samo w różnych odcieniach jak 
w przypadku Domu Związkowego, Kamiliańskiego Zakładu opiekuńczo-leczniczego, czy 
też Kościoła Św. Józefa. 
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Ryc. 42. Projekt techniczny budynku. Rzut parteru. 
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Zabrze. Fot: autorka. 
Fig. 42. Technical design of the building. Ground floor 
plan. Source: Municipal Office Archives in Zabrze 
Photo by author. 

Ryc. 43. Widoczna w piwnicach budynku konstrukcja 
szkieletowa kratownicowa, stalowa, nitowana. Źródło: 
fot. autorka. 
Fig. 43. In the basement of building visible trussed, 
steel, riveted building frame. Source: photo by author. 

Na szczególną uwagę zasługuje przeszklona, poprowadzona po okręgu, klatka schodo-
wa. Schody opasują ślimakiem szklany szyb w kształcie walca z poruszającą się w nim, 
również przeszkloną, windą o przekroju kołowym. Autorka publikacji miała przyjemność 
pracować kilka lat w tym budynku, będąc w młodości asystentem projektanta Biura Pro-
jektów Mostostal Zabrze. Na opasujących po okręgu klatkę schodową ścianach architekt 
zaprojektował oświetlenie w formie bulajów – świetlików stosowanych w burtach jedno-
stek pływających. Fasada w rejonie tej absolutnie modernistycznej windy to rozwiązanie 
wykorzystujące najnowocześniejsze osiągnięcia ówczesnej techniki. Od pierwszego pię-
tra, aż po dach, na całej wysokości szybu windowego zastosowano w elewacji szklaną 
ścianę osłonową. Rozwiązanie takie stanowi zatem naturalne doświetlenie wnętrza bu-
dynku. W przypadku budynku zlokalizowanego w Zabrzu doświetla, znajdujący się na 
wprost szybu windowego, korytarz. Jednak dziś winda nie jest tak okazała jak w prze-
szłości i tylko przeszkadza w doświetleniu wnętrza. Może jednak budynek doczeka lep-
szych czasów i powróci do swojej świetności. 

  
Ryc. 44. Zdjęcie  zrobione w Zabrzu ukazujące orygi-
nalnie  wykonaną  klatkę schodową z szybem windo-
wym i widok wnętrza szybu. Źródło: Josef Habbel: 
Dominikus Böhm Ein Deutscher Baumeister, Regens-
burg 1943, s. 81. 
Fig. 44. Picture taken in Zabrze showing originally 
made staircase with the lift well. and the inside of the 
shaft view. Source: Josef Habbel: Dominikus Böhm 
Ein Deutscher Baumeister, Regensburg 1943, p. 81. 

Ryc. 45. Zdjęcie z  Zabrza z 2010 r. widok na klatkę 
schodową z szybem windowym. Na ścianie po prawej  
widoczne sztuczne oświetlenie klatki schodowej w 
formie bulaja. Źródło: fot. autorka 
 
Fig. 45. Picture of Zabrze, 2010 – view on the stair-
case with lift well On the wall, on the right staircase 
artificial lighting in the shape of porthole. Source: 
photo by author. 

W końcówce lat osiemdziesiątych, na chodniku przed wejściem głównym do budynku 
postawiono betonową pergolę, pokrytą płytkami ceramicznymi, stanowiącą wątpliwa 
ozdobę frontowej fasady. 
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Ryc. 46. Zdjęcie elewacji bocznej budynku w Köln. 
Źródło: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher 
Baumeiste  Regensburg 1943, s. 67. 
Fig. 46.Side elevation of the building in Koln. Source: 
Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher Bau-
meiste  Regensburg 1943, p. 67. 

Ryc. 47. Zdjęcie elewacji bocznej budynku w Zabrzu. 
Źródło: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher 
Baumeister, .Regensburg 1943, s. 80. 
Fig. 47. Side elevation of the building in Zabrze.  
Source: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deut-
scher Baumeiste  Regensburg 1943, p. 80. 

 

 

 

 

 
Ryc. 48. Elewacja frontowa budynku w Köln. Źródło: 
Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher Bau-
meiste  Regensburg 1943, s. 66. 
Fig. 48. Front elevation of the building in Koln. Source: 
Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher Bau-
meiste  Regensburg 1943, p. 66. 

Ryc. 49. Elewacja frontowa budynku w Zabrzu. Źródło: 
Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher Ba-
meiste. Regensburg 1943, s. 79. 
Fig. 49. Front elevation of the building in Zabrze. 
Source: Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deut-
scher Baumeiste  Regensburg 1943, p. 79.  
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DOMINIKUS BÖHM’S ARCHITECTURAL PROJECTS IN SILESIA 

The period from the 1920s till the 1930s was the most prominent and creative period in 
Dominikus Böhm’s artistic career. He became one of the leading German architects ow-
ing not only to his sacral projects, in which he specialized, but also due to various designs 
of public institutions' buildings, offices, schools, hospitals, nursing homes, and industrial 
facilities. The first large monograph was published during his lifetime49, and the second 
one a few years after his death50. In the sacral buildings that Böhm designed the exposi-
tion of the material and construction was not the aim of the art, but only a means of ob-
taining the intended structural effect which contributed to a dialogue between the tradition 
and modernity, a dialogue between structure and the content. His architectural production 
was created by referring to historical motifs, number symbolism and interior illumination. 
Being a superb draftsman and a light director Böhm favored an Early Christian structure 
symbolism, since he recognized the need of a continuous tradition of sacral architecture. 
He used to sensitively transform that tradition into modernity, maintaining structural ho-
mogeneity, restraint and asceticism. He designed both Evangelical Churches of the 
Augsburg Confession as well as Roman Catholic churches, which since the breakthrough 
of the XIX and XX century ceased to differ in spiritual and artistic terms. 

St. Joseph’s Church in Zabrze is one of the greatest buildings designed by Böhm. It was 
constructed in a place which faced a process of rapid industrialization followed by a trans-
formation of the former countryside character into an city in which financial empires of 
industrial and mining tycoons were located and which went beyond the borders of Silesia. 
The industrial facilities in Zabrze belonged to von Donnersmarck family, von Ballestrem 
family and Deischel family. 

Enormous enterprises required a substantial number of workers and therefore also com-
prehensive urban solutions catering not only for residential needs, but also those admin-
istrative, social, cultural and religious. As a result new, superbly organised, housing de-
velopments were constructed and new churches together with them. The stimulus which 
undoubtedly fast-tracked the development of Zabrze was the political situation that the 
city found itself in. After the 1921 Upper Silesian plebiscite Zabrze became a frontier set-
tlement and experienced a mass migration of people – the outcome of the process of 
displacing Germans from the areas granted to Poland, and vice versa. The ideas con-
ceived by the Prussian government which assumed creating an enormous industrial me-
tropolis, comprised of Gliwice, Zabrze and Bytom, and competitive with Katowice resulted 
in bold plans and projects transforming Zabrze into an administrative and commercial 
center. In order to work out spatial and functional solutions, competitive with dynamically 
developing Katowice, the most outstanding German architects were employed. The con-
clusive scheme was presented in a form of an exhibition entitled “Oberschlesische Indus-
triebezirk,” held in Dresden in 192851. The task of creating a harmoniously developing 
civilization was commissioned to Max Berg52, Paul Bonatz53, Gustaw Allinger54, Erich 
Mendelsohn55, and  Dominikus Böhm. 

Böhm, who designed St. Engelbert church in Essen was invited to come to Upper Silesia 
by the Camillians who were related to provincial house in Essen-Heidhausen. Böhm was 
to work with the mayor Hans Lukaschek and the city main architect M. Wolf. 

                                                 
49 Josef Habbel: Dominikus Böhm Ein Deutscher Baumeister, Regensburg 1943 
50 August Hoff, Herbert Muck, Rajmund Thoma: Dominikus Böhm, Munchen-Zurich, 1962 
51 Tomasz Wagner: Praca doktorska, 2002 
52 Max Berg. Adres: http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Berg 
53 Paul Bonatz. Adres: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Bonatz 
54 Gustaw Allinger – garden designer from Berlin 
55 Erich Mendelsohn, alsoEric Mendelssohn.http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Mendelsohn 
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The Camillians owned the so called Dom Związkowy, designed by the architect Heinrich 
Gerlach and intended to become a temporary church. Dominikus Böhm contributed to the 
designing process, simultaneously being ordered to design an extension of the east wing 
i.e. a nursing and therapeutic unit for elderly men. Moreover, he was to design St. Camil-
lus church, which eventually was never constructed. Böhm contributed to the plan which 
assumed creating immediate surroundings of the so called Plac Targów 
Poniedziałkowych (Monday Market Square), nowadays know as Traugutt Square, by 
designing the north frontage - Dom Związkowy (nowadays St. Camillus’ Church), a nurs-
ing and therapeutic unit for elderly men (nowadays Obstetrics and Gynecology Clinic), St. 
Camillus’ Church ( never constructed). Böhm also designed a part of the east frontage by 
enlarging the then Szkoła Nadrealna (nowadays Complex of Vocational Schools) by add-
ing the building of Vocational School (nowadays Silesian Medical University - The Divi-
sion of Dentistry). The entire project was to be dominated by the 48-meter tall steeple of 
the never constructed St. Camillus’ Church. Additionally, Böhm designed the building of 
Miejska Kasa Oszczędnościowa (Municipal Savings Office), which was not in the imme-
diate surroundings of the square but still was to be included in the project. Nowadays the 
Mostostal Zabrze Design Office is situated in this building. 

The bed of the Bytomka river, flowing across the square, was covered. The bed is situ-
ated under the Silesian Medical University building, precisely under and parallel to the 
main hallway. Through the glazed east wall the further section of the bed, already uncov-
ered, can be noticed. The space acquired owing to the project of the square allowed for 
the access roads to be constructed as well as a water reservoir in the middle, which was 
never built and instead replaced with a lawn. A line of trees (chestnut lane) was planned 
on the south side. 

St. Joseph’s Church in Zabrze and the Church of Christ the King in Gliwice were de-
signed to cater for the needs of the inhabitants of the housing developments constructed 
after the Upper Silesian plebiscite of 1921.The need for cultivating the pilgrimage tradition 
of Góra Św. Anny Sanctuary resulted in the construction of a Pilgrim House in a close 
proximity to the sanctuary. 

In the Upper Silesia area Dominikus Böhm designed the following buildings: 

- The project related to the immediate surroundings of Plac Targów Poniedziałkowych 
(Monday Market Square), nowadays know as Traugutt Square, and precisely: 
    -  Katolicki Dom Związkowy (nowadays St. Camillus' Church) and the Camillian nursing 
       and therapeutic unit for elderly men (nowadays Obstetrics and Gynecology Clinic), 
    -  St. Camillus’ Church (only project, never constructed), 
    -  Vocational School (nowadays Silesian Medical University - The Division of Dentistry), 
    -  Residential building on Góra Św. Anny street (consulted with the city main architect). 
- Miejska Kasa Oszczędnościowa (Nowadays Mostostal Zabrze building) on Wolności 
street, in a close proximity to Plac Targów Poniedziałkowych (Monday Market Square), 
nowadays know as Traugutt Square. 
-   St. Joseph’s Church in Zabrze. 
-   Dom Młodzieży (Youth House) with a vestry (never constructed). 
-   The Church of Christ the King in Gliwice (never constructed). 
-   Chapel Church in Zabrze (never constructed). 
-   Pilgrim House in Góra Św. Anny (partially constructed according to the design). 
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