




Redaktor Naukowy Wydziału Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska:
dr inż. Marek Jabłoński

Recenzenci:
dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
dr inż. arch. Jacek Czubiński (WA PK)
dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz (IAiU PŁ)
dr inż. arch. Renata Mikielewicz (IAiU PŁ)
mgr inż. arch. Agata Korzeniowska (WA PK)

Redakcja: Katarzyna Błaszczyk, Tomasz Kroc, Włodzimierz Witkowski
Korekta językowa Katarzyna Gawlińska
Skład: Katarzyna Błaszczyk, Tomasz Kroc

© Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
© Koło Naukowe Studentów Architektury PŁ „IX Piętro”

Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Koło Naukowe Studentów Architektury PŁ „IX Piętro”
Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
tel. 42-631-35-45 
www.architektura.p.lodz.pl, www.bais.p.lodz.pl/index.php/I35,
www.lodzulike.blogspot.com

ISBN 978-83-7283-869-8

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
tel. 42-631-20-87, 42-631-29-52; fax 42-631-25-38
e-mail: zamowienia@info.p.lodz.pl
www. wydawnictwa.p.lodz.pl

Nakład 200 egz. Ark druk. 20,0 Papier offset. 80g 70x100
Druk ukończono w grudniu 2017 r.
Wykonano w drukarni Quick-Druk s.c 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11

Identyfi kacja grafi czna
Łódź U Like 2015: Damian Seferyński
Łódź U Like 2016: Joanna Sikorska

Projekt okładki:
Aleksandra Pluta



Organizatorzy 7. i 8. edycji Ogólnopolskiego  Seminarium Naukowego 
Studentów Architektury „Łódź U Like” składają serdeczne podziękowania 
za wsparcie finansowe:

Rektorowi Politechniki Łódzkiej (Prorektorowi ds. studenckich
w latach 2012-2016)
Prof. dr. hab. inż. Sławomirowi Wiakowi
Rektorowi Politechniki Łódzkiej w latach 2008-2016
Prof. dr. hab. inż. Sławomirowi Bieleckiemu
Dzkiekanowi Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
w latach 2012-2016
Prof. dr. hab. inż. Dariuszowi Gawinowi
Dyrektorowi Instytutu Architektury i Urbanistyki
Prof. dr. hab. inż. arch. Markowi Pabichowi
Łódzkiej Okręgowej Izbie Architektów
Firmie GRAPHISOFT ARCHICAD
Firmie FAKRO
Firmie KOŁO
Firmie MEDIA PRESS

Patroni medialni:





Spis treści

Wstęp..................................................................................................................... 7
Artykuły zaproszonych gości

Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha – Zapis wystąpienia......................... 11
Włodzimierz Adamiak – Czy to świat się psuje, czy Adamiak?......................... 45
Magdalena Bednarkiewicz – Wieża Khalifa jako jeden z wielu elementów 

zmieniających pustynny krajobraz Dubaju................................................... 51
Jan Salm – Po Obłasti – wędrówki przez spustoszoną krainę i co z nich 

wynika........................................................................................................... 65
Rafał Szrajber – Architekt w przestrzeni wirtualnej, czyli tam i z powrotem.... 75
Bartosz Zimny – Woonerf w Łodzi – czy czeka nas rewolucja?......................... 85

Artykuły studenckie Łódź U Like 2015
Izabela Karolczak – XVII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury PŁ 

w Karpaty Wschodnie Huculszczyzna 2015.................................................. 93
Mariusz Kolanowski – Bukareszt – miasto z piętnem przeszłości.................... 103
Wioleta Kopera, Bartłomiej Olczak – Recepta na dobrą przestrzeń.............. 115
Magdalena Kurnicka – Mała Wielka Cartagena.............................................. 121
Aleksandra Łapa – Le Quartier du Grand Large, czyli rewitalizacja 

po francusku................................................................................................ 129
Wojciech Pardała – Modernistyczne domy letnie z drewna............................. 137
Aleksandra Salamończyk – Architektura muzeum a doświadczanie sztuki 

na przykładzie Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Dania...... 151
Patryk Wacławiak – Drewniane cerkwie w przestrzeni wsi pokuckich, 

czyli student gospodarki przestrzennej na wyprawie architektów –  
Huculszczyzna 2015 ................................................................................... 159

Artykuły studenckie Łódź U Like 2016
Natalia Borkowska – Wybrane kwestie i problemy portugalskiej urbanistyki 

z poziomu miasta Covilhã........................................................................... 181
Adrianna Falkowska, Dorota Woźniak, Michalina Zalewska – 

Architektura miejsca. Peter Zumthor.......................................................... 187
Karolina Grabowska – Shikumen – znikająca zabudowa Szanghaju.............. 195
Michalina Grodzka – Zielona strona Paryża.................................................... 201
Maria Kaczorowska – 7 dni. Relacja z międzynarodowych warsztatów 

.projektowych.............................................................................................. 207
Tomasz Kroc – Rewitalizacja po angielsku, czyli sekret londyńskich doków... 211
Zuzanna Kulik, Adrianna Wujek – Spowiedź architektów  

– energooszczędność a estetyka i inne dylematy, czyli z czym przyjdzie
nam się zmierzyć?....................................................................................... 219

Agnieszka Oppeln-Bronikowska, Anna Tuszyńska – Gruzja – 
kraj kontrastu................................................................................................ 223



Małgorzata Ostrowska – Chełmno perła architektury – sprawozdanie  
z Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych.............................................. 229

Wojciech Pardała – Adolf Goldberg – (pod)łódzki (nie)znany architekt  
i (nie)znany urbanista................................................................................ 239

Katarzyna Pyć, Joanna Sikorska – Raport z XVIII Wyprawy Naukowej  
Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie –  
Huculszczyzna 2016................................................................................... 249

Aleksandra Rochala – Relacja z EXPO 2015 w Mediolanie.  
Dzieje wystaw światowych......................................................................... 257

Urszula Sędziak, Joanna Wnuczek – Ekologia w Indiach – współczesny  
trend czy coś więcej?.................................................................................. 263

Jarosław Striker – O łukach Manuela Szczęśliwego....................................... 271
Marta Zielińska – Architektura po włosku...................................................... 279
Agata Ziółkowska – Rabat – harmonia tradycji i nowoczesności.................. 285
Noty o autorach................................................................................................. 293
Łódź U Like 2015 – fotografie.......................................................................... 302
Łódź U Like 2016 – fotografie ......................................................................... 304



7

Wstęp

Istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby  
w gruncie rzeczy nieuleczalnej.

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem

Być może znalazłyby się osoby, które nie zgodzą się z tym stwierdzeniem 
jakże ważnego reportażysty, ale głęboko wierzymy w to, że nie wśród architektów. 
Wszak jest to zawód, który wymaga nieustannego poznawania. Nic tak nie rozwija 
i nie inspiruje, jak osobiste doświadczanie. W naszej profesji wydaje się to być 
szczególnie istotne, gdyż powinniśmy ciągle mieć „otwarte głowy” i twórczo 
podchodzić do stających przed nami problemów nie tylko architektonicznych, 
ale także (a może przede wszystkim?) społecznych. Podróże w istocie potrafią 
być uzależniające – pozwalają odkrywać i doznawać szczególnie intensywnie. 
Podróżując trzeba przekraczać bariery – odległości, czasu, różnic kulturowych, 
ekonomiczne, percepcyjne. Jakże często przy tym bywają to bariery tkwiące w nas 
samych, w naszej mentalności, w utartych schematach codziennego postępowania, 
które trzeba odrzucić, aby w ogóle w taki czy inny sposób móc się przemieszczać. 
Jednocześnie po każdym powrocie człowiek tęskni za nowo poznanymi miejscami, 
wydarzeniami, ludźmi… I z każdym powrotem planuje kolejną podróż.

Podróż nieodmiennie zapewnia poznanie Innego, co zwykle skutkuje 
naszą większą otwartością i tolerancją, która – szczególnie w obecnych czasach 
odradzania się postaw klaustrofobicznych i chęci zamykania się społeczeństw na 
różnorodność i wymianę kulturową – jest niezbędna, aby w miarę bezpiecznie 
przetrwać nieuchronne konflikty targające naszą cywilizacją, minimalizując 
równocześnie ich skutki.

Sposobów na podróżowanie jest wiele, nie zawsze musi być ono dosłowne, 
lecz może być przenośne – podróże intelektualne bywają równie fascynujące 
jak te fizyczne. Jednak nie sam fakt podróżowania jest tutaj najważniejszy, ale 
to co z tych wojaży wyniesiemy i jaki będzie ich wpływ na nasze dalsze działania. 
Opowieść o własnych doznaniach, przemyśleniach oraz wnioskach z podróży 
pozwala nam równocześnie uporządkować doświadczenia dla siebie samych, 
a dzielenie się nimi wymusza zwerbalizowanie uczuć i emocji. Daje też szansę na 
otrzymanie komunikatu zwrotnego.

Takie idee przyświecają wieloletniej już tradycji Seminarium Naukowego 
Studentów Architektury Łódź U Like, sięgającej wiosny roku 2009, kiedy 
to po raz pierwszy spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, co ważne w naszym 
architektonicznym doświadczaniu rzeczywistości.

Niniejszy tom oddawany w ręce Szanownych Czytelników jest już trzecim 
z kolei. Pierwsze dwa obejmują materiały z seminariów z lat 2012 i 2013/2014. 
Kolejne wydanie naszej poseminaryjnej publikacji, tym razem za lata 2015/2016, 
jest z pewnych względów wyjątkowe. W 2015 roku 7. Ogólnopolskie Seminarium 
Naukowe Studentów Architektury Łódź U Like zbiegło się z nie byle jaką rocznicą 

Małgorzata Ostrowska – Chełmno perła architektury – sprawozdanie  
z Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych.............................................. 229

Wojciech Pardała – Adolf Goldberg – (pod)łódzki (nie)znany architekt  
i (nie)znany urbanista................................................................................ 239
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Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie –  
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Łódź U Like 2015/2016

– Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” 
obchodziło dwudziestolecie swej działalności. Dwie dekady obecności Koła 
w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ wynikają z niezwykłej determinacji 
wszystkich osób z nim związanych, a spoglądanie wstecz tworzy obraz długiej 
podróży pomiędzy dziesiątkami wydarzeń zorganizowanych przez studentów. 
Studentów wyjątkowych, którzy bez wątpienia poszukiwali (i miejmy nadzieję, 
że nadal poszukują) w swojej zawodowej formacji więcej niż tylko „odrobienia” 
zajęć przewidzianych programem studiów.

7. edycja Seminarium odbyła się w listopadzie 2015 r. Przygotowywał ją 
zespół w składzie: Dominika Angielczyk, Aleksandra Łapa, Karolina Woch, 
Dagmara Nozdryn-Płotnicka, Mariusz Kolanowski i Jarosław Striker. Wystąpiło  
20 studentów z 5 polskich uczelni z 18 referatami oraz 9 przedstawicieli kadry 
naukowo-dydaktycznej naszego instytutu. Odbyły się dwie prezentacje sponsorskie.

Seminarium zakończyło się zwiedzaniem Art._Inkubatora, który pół roku 
wcześniej uzyskał prestiżową nagrodę Zabytek Zadbany w kategorii Architektura 
przemysłowa i dziedzictwo techniki za „staranną konserwację zachowanej 
substancji zabytkowej i harmonijne połączenie z elementami współczesnymi”. 
To wzorowy przykład starannie przeprowadzonego remontu konserwatorskiego 
i z całą pewnością warto było pokazać go adeptom architektury.

Później w Tektura Kawa & Bistro odbył się uroczysty wieczór z okazji 
20-lecia istnienia Koła „IX Piętro”, uświetniony koncertem zespołu Cisza Jak 
Ta. Przybyli wszyscy „ojcowie założyciele”, którzy stworzyli Koło w 1995 r., 
uczestnicy wielu wypraw huculskich i członkowie Koła z całego dwudziestolecia 
jego istnienia. W wypełnionej po brzegi sali zebrało się ponad sto osób. Obchodom 
towarzyszyła wystawa Kolumna-Las – Miasto-Ogród, przygotowana przez 
członków Koła „IX Piętro”, która wzbudziła ogromne zainteresowanie przede 
wszystkim jakością opracowań inwentaryzacyjnych historycznych drewnianych 
domów letniskowych z tej podłódzkiej miejscowości.

Gratulacje i życzenia złożyli Kołu pan prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych, 
dr inż. Jakub Miszczak oraz były prorektor PŁ ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. 
Wojciech Wolf. Wzniesiono toast, a ogromny, jubileuszowy tort z logiem 20-lecia 
Koła zniknął w kilka minut. Później wspominkom przy slajdach nie było końca.

8. edycja Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury 
Łódź U Like 2016 przyniosła  zmianę. Ta zmiana to  wprowadzenie układu 
mieszanego do harmonogramu wypowiedzi autorskich. Do tej pory Seminarium 
było podzielone na część, w której występowali nasi goście specjalni oraz 
pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki i część, w której uczestnicy-
studenci przedstawiali swoje prezentacje. Zabieg przemieszania wystąpień 
doświadczonych wykładowców ze studentami okazał się korzystny nie tylko 
ze względu na zwiększenie frekwencji słuchaczy, ale także wprowadził nowe 
wartości do wystąpień studenckich. Nie często zdarza się okazja, by móc 
opowiedzieć o własnych pasjach, stojąc tuż obok autorytetów. W tej edycji 
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udział wzięło 27 osób z sześciu uczelni technicznych z całej Polski oraz sześciu 
wykładowców IAiU PŁ. Niewątpliwie, dużym wydarzeniem było wystąpienie 
Gości Specjalnych – warszawskich architektów Andrzeja Bulandy i Włodzimierza 
Muchy, których doświadczenie zawodowe i osiągnięcia odbijają się echem w całej 
architektonicznej Europie. Przyjechali do nas z dwoma wykładami. Pierwszy 
– bardzo osobisty arch. Andrzeja Bulandy – traktował o zmianie postrzegania 
Berlina na przestrzeni lat, drugi – dotyczący projektów duetu na terenie Łodzi – 
wzbudził duże emocje i wywołał długą dyskusję między słuchaczami a Gośćmi. 
Oba wykłady zostały nagrane, a ich autoryzowany zapis stanowi cenną część 
niniejszego tomu.

W tej edycji, oprócz wykładowców IAiU, mogliśmy również posłuchać 
przedstawiciela Łódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich, arch. Bartosza 
Zimnego (także absolwenta naszego Instytutu i byłego członka Koła „IX Piętro”), 
oraz wykładowcę Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki 
Stosowanej PŁ oraz Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi dr. inż. arch. Rafała Szrajbera, który już po raz kolejny 
podzielił się ze słuchaczami opowieściami o swoich podróżach po światach 
rzeczywistości wirtualnych.

Ważnym wydarzeniem 8. edycji Łódź U Like były warsztaty projektowe 
przeprowadzone przez firmę Graphisoft ArchiCAD, sponsora Seminarium, 
w których udział wzięło ponad sto osób. Prelegenci i tutorzy warsztatów 
przyjechali do nas aż z Budapesztu, z głównej siedziby Firmy.

Łódź U Like 2016 przygotował zespół w składzie: Alicja Jakubowska, 
Jakub Kulik, Klaudia Kujawińska, Izabela Karolczak, Krzysztof Lichocik,  
Joanna Sikorska, Jarosław Striker, Adrianna Wujek, Zuzanna Kulik, Aleksandra 
Wójcik Małgorzata Ostrowska, Patryk Wacławiak.

Organizatorzy Seminariów składają serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom i Instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu wydarzeń, których 
zapisem jest niniejszy tom. Mamy nadzieję, że książka wzbudzi zainteresowanie 
Czytelników, a studentów architektury z całej Polski zachęci do udziału w kolejnych 
spotkaniach, do czego tradycyjnie już zapraszamy pytaniem Łódź U Like?

inż. arch. Alicja Jakubowska – przewodnicząca KNSA PŁ „IX Piętro”
dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski – opiekun KNSA PŁ „IX Piętro”

Wstęp
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Andrzej Bulanda
Włodzimierz Mucha
Goście Specjalni 8. edycji SNSA „Łódź U Like”

Tekst jest zapisem wystąpienia Gości Specjalnych utrwalonego przy 
pomocy nagrań wideo. Nie ma charakteru artykułu.

Część I: Berlin

Andrzej Bulanda: Bardzo dziękujemy za zaproszenie, ja nazywam się Andrzej 
Bulanda, Włodek siedzi tutaj. Zgodnie z tematem tego seminarium, chcieliśmy 
pokazać pewne aspekty podróży.

Jest istotne z punktu widzenia architekta, co właściwie architekt jako 
obserwator życia powinien z tych podróży czerpać. A czerpać można bardzo wiele. 
Oczywiście podróże mogą być poszukiwaniem nowości, mogą być podróżami 
sentymentalnymi, ale mogą być też podróżami symbolicznymi do własnych 
szuflad, dysków, pamięci etc. Ja chciałem wam pokazać moje podróże. Tak się 
złożyło, że przez ostatnie pięćdziesiąt lat – może nie pięćdziesiąt, czterdzieści 
– bywałem w Berlinie często, z bardzo różnych przy różnych okazjach. Berlin 
jest dla mnie miejscem, w którym uwidoczniają się wszystkie trendy światowej 
architektury. Problemy społeczne, gospodarcze, polityczne – wszystko co świat 
wymyśli, w Berlinie, jak na poligonie, jest realizowane. Gdy ogląda się 
to z perspektywy czasu, rzeczywiście jest fenomenalne.

Datowanie jest nieprzypadkowe, bo w 1954 roku powstała pierwsza quasi-
IBA (czyli Internazionalle Bauausstellung) w Berlinie, w Hansaviertel – zburzonej 
w czasie wojny, w nalotach dywanowych, dzielnicy. Właśnie w Hansa powstał 
zespół budynków modernistycznych, zaprojektowanych przez najwybitniejszych 
architektów modernizmu. I one wszystkie do dziś tam stoją. A w 2020 roku, 
za cztery już lata, w Berlinie będzie kolejna IBA. Do tej pory odbyły się już 
dwie. Poświęcone są zawsze wybranym fragmentom rozbudowy miasta, nie 
pojedynczym obiektom. I ta IBA w 2020 roku będzie dedykowana czemuś, co się 
dzisiaj nazywa smart city. Niemcy się już do tego przygotowują z typową dla 
siebie pieczołowitością i starannością.

Berlin ma wiele twarzy. Jest tu stadion olimpijski z 1936 roku. „Architektura 
władz”, a więc monumentalizm, architektura państwowa, osie, założenia, Albert 
Speer. To jest stadion, który już został przerobiony przez Gerkana [biuro projektowe 
GMP – przyp. red.] na Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Jest nadbudowany 
i pogłębiony, cała „nowość” jego struktury tkwi wewnątrz.

Berlin to też miejsce pamięci. Jest to zasługa tego wszystkiego, co działo 
się w najnowszej historii miasta, bo tylko tak daleko sięgamy... To jest pomnik 
zagłady Eisenmana – „roztrząśnięty” kwartał miejski, zamieniony na pomnik, 
miejsce zadumy.
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Łódź U Like 2015/2016

Ale Berlin jest także w pewien sposób utraconą stolicą, która tych 
najważniejszych obiektów zjednoczonych Niemiec była przez dłuższy czas 
pozbawiona. To jest zdjęcie zrobione w okresie, kiedy Reichstag był po stronie 
zachodniej. Nic się w nim nie działo. Czyli ten aspekt polityczny i potem 
zjednoczenia miał swoje reperkusje w żywiołowej rozbudowie Berlina w ostatnich 
latach i w różnych zabiegach urbanistycznych, które miały to miasto „zszyć”. 
To jest jedna z ambasad w Tiergarten, w kwartale miasta, który pozostał w Berlinie 
Zachodnim. To były albo budynki rządowe, albo ambasady, które przez dłuższy 
czas stały puste i straszyły. One wszystkie w tej chwili, po zjednoczeniu Niemiec 
i powrocie stolicy do Berlina, ożyły.

Ryc. 1.
Okolice Potsdamer Platz przed zjednoczeniem Niemiec

fot. z archiwum autora

To są okolice Potsdamer Platz, czyli samego centrum Berlina, rozdzielonego 
murem, gdzie po stronie wschodniej były całe niezagospodarowane połacie ziemi, 
bo zabudowa została wyburzona podczas wojny. Ścisłe centrum miasta zostało 
zniszczone w czasie działań wojennych, a potem wyczyszczone, w związku 
z groźbą ucieczek, jako pas sanitarny. 

Checkpoint Charlie. Też słynne miejsce, miejskie przejście między sektorem 
amerykańskim a Berlinem Wschodnim, z muzeum muru, z muzeum ucieczek 
– taki synonim Berlina Zachodniego. To jest jeszcze zdjęcie z okresu, kiedy 
to rzeczywiście tak funkcjonowało – wysunięty przyczółek z opuszczonymi 
kamienicami, dosyć przerażający. A to jest dzisiejszy stan miasta i myślenia 
o mieście, czyli próby przywrócenia mu jego historycznej typologii, powrotu 
centrum do centrum, czyli do Berlina Wschodniego.



13

Ryc. 2.
Odbudowa zamku w Berlinie

fot. z archiwum autora

Kolejne zdjęcie przedstawia bardzo historyczne miejsce, czyli miejsce 
po dawnym zamku w centrum Berlina, który został w latach pięćdziesiątych 
wysadzony przez Niemcy Wschodnie, a na jego miejscu powstał pałac młodzieży. 
Po zjednoczeniu Niemiec długo zastanawiano się, co z tym miejscem zrobić. 
Organizowano rozliczne konkursy, przymiarki i wreszcie zdecydowano się, 
wbrew doktrynom konserwatorskim, na prawie dosłowną zewnętrzną odbudowę. 
Oczywiście w żelbecie, a nie tradycyjnymi metodami. Ale budowa była 
poprzedzona bardzo długimi studiami. Zaraz o tym opowiem.

A. Bulanda, W. Mucha – Berlin

Natomiast to jest taki info-box berliński, produkt wypromowany w Berlinie. 
To jest kolejny info-box, w którym mieszkańcy i turyści mogą dowiedzieć się, co się 
w mieście dzieje. Czyli jest tu aspekt partycypacji społecznej w najważniejszych 
problemach decyzyjnych w mieście. 

I wracamy do Hansaviertel, jednej z dzielnic Berlina Zachodniego. Tak się 
złożyło, bo powstała jeszcze przed zbudowaniem muru. Na samym początku 
cztery kwartały, czyli radziecki, brytyjski, amerykański i francuski tworzyły 
miasto, po którym można było swobodnie się przemieszczać. Potem Niemcy 
Wschodnie i Rosjanie wpadli na pomysł, żeby jednak oddzielić się murem.

Do Hansaviertel warto się wybrać, ponieważ stoi tam kopia jednostki 
marsylskiej Le Corbusiera, ale też budynki Gropiusa, Alvara Aalto, Niemeyera. 
To jest naprawdę modernizm najwyższych lotów w pigułce. Całość została 
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niedawno odnowiona. Takiego modernizmu w Europie, może poza Marsylią, nie 
ma. W tej chwili obszar chroniony jest jako kompleks. Wszystkie te obiekty są 
odrestaurowane i stanowią dziedzictwo narodowe.

Tak było w latach pięćdziesiątych. W latach sześćdziesiątych, po wybudowaniu 
muru, Berlin Zachodni stanął przed problemem politycznym i ideowym, co zrobić 
z własnym centrum i jak wskrzesić życie w tej części miasta. Powstał pomysł 
zbudowania forum kultury w pobliżu Tiergarten, w tej zonie, która była na skraju 
kwartału ambasad, ale która należała do Berlina Zachodniego. To forum właściwie 
w tej [początkowej – przyp. red.] formie przetrwało do dziś. Troszeczkę różnie 
datuje się te obiekty, ale te główne są z początku lat sześćdziesiątych. To są obiekty 
Hansa Scharouna, czyli biblioteka i filharmonia, pawilon Miesa, w którym jest 
Muzeum Narodowe i Muzeum Sztuk Rzemieślniczych Rolfa Gutbroda. To jest 
akurat projekt, przy którym jako student uczestniczyłem już lat temu nie powiem 
ile, ale to był początek. Powiedzmy lata siedemdziesiąte. Hans Scharoun do dziś 
zachwyca, bo ten typ sali  rzadko się spotyka nawet w oddanych ostatnio licznie 
obiektach. A ta ma już pięćdziesiąt lat. To są archiwa Bauhausu, architektura z tego 
okresu – prymitywna, ale jednak prefabrykacja. Dziś oczywiście już zabytek.

Ryc. 3.
Sala w filharmonii Hansa Scharouna

fot. z archiwum autora

I nadeszły późne lata siedemdziesiąte. To jest plan Berlina, nie ważne z jakiej 
epoki, który pokazuje Bramę Brandenburską, Reichstag i Oś 17 Lipca z pomnikiem 
z Tiergarten. A to są tereny IBy, czyli tej podstawowej wystawy budownictwa, 
która miała ocalić dziedzictwo kulturowe miasta. Już wtedy się o tym mówiło. 
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Ryc. 4.
Element postmodernistycznej zabudowy Kreuzbergu

fot. z archiwum autora

A. Bulanda, W. Mucha – Berlin

To był problem dzielnicy Kreuzberg i problem pozostałości dzielnic centralnych, 
które ścisłym centrum Berlina nigdy nie były, a które Niemcy postanowili, 
w przeciwieństwie do Hansaviertel, zrewitalizować w sposób tradycyjny.

Było to bardzo znane na skalę światową przedsięwzięcie, wieloletnie, wszyscy 
się nim pasjonowaliśmy. Odbywały się różne konkursy, seminaria, wyjazdy, na 
naszych oczach to się rodziło. Setki projektów z okresu postmodernizmu: Aldo 
Rossi, Grego Retti i Stirling. Wszyscy wielcy architekci tego okresu tam byli 
i z różnym skutkiem budowali. Dzisiaj ta IBA wygląda – oczywiście to wszystko 
jest już zbudowane – z naszej perspektywy dosyć dziwnie, bo inaczej się teraz 
buduje, ale jak na ówczesne czasy to była rewolucja. To były oczywiście różne 
spojrzenia na uzupełnianie tkanki, od brutalnych współczesnych form, poprzez 
rekonstrukcję, działania społeczne – właściwie rewitalizację bez architektów na 
zasadzie działań wspólnotowych – aż po architekturę, która wyznaczała w tamtym 
czasie trendy światowe. To jest architektura niemieckich projektantów o nazwisku 
Baller, małżenstwa, nawiązująca do Hansa Scharouna i organicznej architektury 
niemieckiej. Wykorzystuje ona, poza betonem i elementami konstrukcyjnymi, 
drewno. Właściwie sklejkę. Niby miała dopełniać te XIX-wieczne kamienice 
Kreuzbergu, ale była bardzo ekspresyjna. A potem już wszedł w niektórych 
fragmentach IBy klasyczny postmodernizm. Monumentalny, co dzisiaj nam 
się wydaje dosyć upiorne, ale Niemcy przez to wszystko przeszli. Warto sobie 
odświeżać co jakiś czas to, jak architektura jest zmienna, jak przechodzi falami, 
jak wraca. Że coś, co wydaje się dzisiaj modne, było już modne pięćdziesiąt lat 
temu, a potem się to całkowicie zmieniło.
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Mathias Ungers. Jedna z typologii tego okresu, czyli nowe budownictwo 
szeregowe, zwarte, miejskie, oparte na wzorach angielskich. Wszyscy tym się 
zachwycali, tym żyli, tak się projektowało. Zresztą w Polsce widać pokłosie tego 
typu myślenia w architekturze.

Herman Herzberger – chociaż to zupełnie inny przypadek, to jednak wciąż 
wpisuje się w architekturę prefabrykowaną, modułową. Jest przemyślana, 
praktycznie nie poddająca się wpływom czasu, racjonalna. Bardzo dużo tego 
typu architektury było na IBie. Chociażby James Stirling i jego  próba – jedna 
z pierwszych – wykorzystania istniejących ruin czy opuszczonych budynków 
historycznych do wytworzenia pewnego scenariusza i narracji dla obiektów. 

Ryc. 5.
Zabudowa oparta na wzorcach angielskich

fot. z archiwum autora

Natomiast instytut naukowy w centrum Berlina jest oczywiście Kriera. 
Willmiejskie w jednym z zespołów na IBie także zostały zaprojektowane przez 
tę czołową postać neoklasycyzmu.

Checkpoint Charlie, czyli właściwie nie postmodernizm, tylko moderna 
z filozofią pewnej typologii ukrytej. Architektura dosyć trudna w odbiorze, źle się 
starzejąca, dzisiaj to wygląda dramatycznie.

Ale był to również okres, kiedy nastąpiło zjednoczenie Niemiec, pierwsze 
próby „zszywania” miasta i odzyskiwania budynków publicznych. To jest 
wystawa, która się wtedy odbyła w zamkniętym konkursie na przebudowę 
Reichstagu. Chciałbym pokazać państwu projekt, który co prawda nie wygrał, 
ale tego drugiego niestety nie mam. Foster w tym konkursie zrobił zupełnie coś 
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A. Bulanda, W. Mucha – Berlin

Ryc. 6.
Makieta projektu konkursowego na nowe centrum Berlina

fot. z archiwum autora

innego – namiot na bardzo smukłych słupach okalał cały Reichstag. A to jest 
zwycięska praca w olbrzymim konkursie urbanistycznym na nowe centrum 
Berlina. Została w pełni zrealizowana, ale na zdjęciu widać, jak to się zaczęło. 
Tutaj widać cały pas budynków rządowych przecinający Sprewę, który miał 
architektonicznie łączyć dzielnice miasta. Jest też miejsce na obecny dworzec 
kolei Gerkana, tutaj jest Reichstag, a to jest Brama Brandenburska i Unter den 
Linden – główna oś Berlina i cała oś rządowa, która się tu zaczyna, a kończy 
gdzieś dalej. Tu natomiast jest słabo widoczna kopia hali z Raleigh Macieja 
Nowickiego – dar narodu amerykańskiego dla mieszkańców Berlina Zachodniego 
–  która się zawaliła i została odbudowana.

Próbowano dokomponowywać nowe obiekty do centrum, do forum 
muzeów i forum kultury, do Miesa, Scharouna i Gutbroda. Stanowiło to początek 
całej osi Potsdamer Platzu, Sony Center – miejsca zrealizowanego w latach 
dziewięćdziesiątych, też kultowego. Berlin przeszedł również epokę gigantomanii, 
amerykańskich wzorców i szybkiej budowy dużych kubatur. Dość szybko 
przestano budować w ten sposób, bo to się okazało nieporozumieniem, niemniej 
symbol centrum historycznego Berlina, czyli Potsdamer Platz został w tym duchu 
zrealizowany. Było to miejsce, które wymagało szybkiego „zszycia”. Z tego 
okresu pochodzi także słynny pawilon-informatorium, który opowiadał historię 
rozwoju miasta i prac planistycznych, urbanistycznych. Wartością dodaną jest 
sposób, w jaki się go prezentuje.
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W tym czasie Berlin Wschodni, który został włączony do Berlina, miał swoje 
problemy, czyli architekturę socrealistyczną, np. monumentalną Aleję Karola 
Marksa. W Polsce nie ma architektury tej skali. Może w Nowej Hucie są jakieś 
fragmenty, ale niższe. To jest taki socrealizm radosny, z różnokolorowymi 
elementami na fasadach. Został pieczołowicie po niemiecku odrestaurowany 
jako relikt.

Ryc. 7.
Aleja Karola Marksa

fot. z archiwum autora

No i pojawił się, oczywiście, jak to w nowym mieście, nowej stolicy,  
problem budowy ambasad. Nie wszystkie ambasady były zlokalizowane 
w Tiergarten, część była historycznie w miejscach związanych z główną osią. 
To jest akurat Plac Paryski na zakończeniu Unter den Linden przed Bramą 
Brandenburską, tutaj widzimy nową ambasadę francuską zbudowaną na 
przełomie XX i XXI wieku. A to jest, vis-a-vis ambasady, słynny budynek 
Ghery’ego dla banku, ze słynnymi wnętrzami i najbardziej ekskluzywny stary 
hotel berliński.

Ambasady w Tiergarten uzyskały nowe oblicza. Część państw wróciło 
do swoich starych budynków, natomiast te, które miały puste działki, zaczęły 
wprowadzać architekturę opartą już na innych zasadach. To jest kompleks ambasad 
z krajów skandynawskich. Też bardzo ciekawe, demokratyczne rozwiązanie, 
że ambasady są w jednym kompleksie, mają części wspólne. Wszystko to jest 
otoczone systemem żaluzji i tworzy duży budynek, a jednocześnie kompleks 
budynków bardzo zhumanizowany. Ambasada brytyjska, też przy Unter den 
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Ryc. 8.
Muzeum Terroru

fot. z archiwum autora

A. Bulanda, W. Mucha – Berlin

Linden. Ambasada holenderska Koolhasa, z kolei stojąca nad Sprewą, na zupełnie 
wydzielonej działce, bardzo otwarta, będąca właściwie drogą, spiralą od dołu 
do góry, po której można chodzić. To już jest popis technologii i możliwości 
współczesnej architektury.

Tak wygląda zrealizowany kwartał Eisenmana. Zagłady. Przejmujące 
miejsce, zwłaszcza na tle budynków z wielkiej płyty, będących pamiątką po NRD. 
Berlin w tym okresie to w pewnym sensie też miejsce pamięci. Zmaga się 
z dziedzictwem muru, ale również z dziedzictwem wojny, terroru, i wszystkiego, co 
dotyczy najnowszej historii. To jest takie poruszające Muzeum Terroru urządzone 
w dawnej siedzibie Gestapo. Ten budynek został właściwie całkowicie wymazany 
z powierzchni ziemi, a teren pozostawiono pusty jako wieczną pamiątkę. To jest 
na granicy muru. To akurat „topografia terroru”, samo muzeum jest po stronie 
zachodniej. Na tym fragmencie miasta zostawiono fragment muru jako formę 
przypomnienia tego elementu historii. To jest przejmujące miejsce, bo odtworzono 
i odkopano tylko fragmenty piwnic tego budynku, a na żwirowisku postawiono 
bardzo prosty pawilon edukacyjny. I to wszystko.
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Natomiast to, co widać na tej fotografii, to budynki administracyjne po stronie 
wschodniej, które były kompleksami jeszcze hitlerowskimi. Przetrwały również 
podzielenie Berlina. Wschodni Niemcy pod jednym względem byli kapitalni – 
oni niczego nie niszczyli. Po prostu trwali. I to tak dotrwało. To już są początki 
minimalizmu w architekturze, może nawet architektury topograficznej.

A z tyłu znajduje się słynna galeria sztuki, Walter Gropius Bau, budynek, 
który stał w części zachodniej i mur blokował jego wejście główne, w związku 
z tym miał wejście dorobione od tyłu i demonstracyjnie był wykorzystywany 
jako forum sztuki dla Berlina Zachodniego. To jest okres również utrwalania 
pamięci o zagładzie. Muzeum Historii Żydów w Berlinie Libeskinda, właściwie 
zbudowane jako dopełnienie do IBy i rozwiązań osiedlowych Kriera.

Wróćmy do wątku zamek. Wtedy w Niemczech zaczęła się burzliwa dyskusja, 
czy w ogóle zamek trzeba przywrócić, czy nie, czy wyburzać forum młodzieży. 
Jeżeli zamek, czy to w formie historycznej, czy przetransponowanej, jaki ma być 
program. Niemcy się pokusili o to, że zbudowali model w skali 1:1. Zbudowali 
gigantyczne rusztowania, które owinięto potem plandeką z nadrukiem elewacji 
i to było przedmiotem analiz i krytyki społecznej, aż w końcu wybrano właśnie 
ten sposób rekonstrukcji.

Ryc. 9.
Fragment „plandeki” z elewacją na rusztowaniu

fot. z archiwum autora
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A. Bulanda, W. Mucha – Berlin

Berlin w tym okresie zmagał się również z dziedzictwem Berlina 
Wschodniego, który pozostawił bardzo dużo budynków wysokich, dosyć 
tandetnych, wymagających rewitalizacji i dostosowania do współczesnych 
standardów. To jest klasyczny przykład budynku korporacyjnego, który 
zbudowano z beznamiętnej kostki, czy deski właściwie. Został przekształcony 
w bardzo ekologiczny, inteligentny budynek, ikoniczny i dziś postrzegany jako 
sylwetka tej części miasta i jako wzór na rozwiązywanie tego typu problemów.

Unter den Linden i problem ambasad już omówiłem, ale tu pokazuję 
ambasadę polską, która... Dziś jesteśmy o tyle do przodu, że po dwudziestu paru 
latach transformacji została wyburzona i został po niej tylko pusty plac i może 
za następne dwadzieścia zbuduje się tam nowy budynek. Ale problem ambasady 
był bardzo trudny, dlatego że było to jedyne miejsce w Berlinie, gdzie narzucono 
rygorystyczne przepisy jeśli chodzi o estetykę, kształt dachów, lukarn, tektonikę 
ścian. Wszystko miało być podporządkowane pewnej jednolitej formule. A to 
są już historyczne zdjęcia z  polską ambasadą, z tymi niebywałymi odrzwiami, 
z bardzo cenną metaloplastyką. Tu pokazuję sylwety rozwiązań współczesnych 
nawiązujących do historii, chyba nie najlepsze, ale wykonane z niemiecką 
precyzją i wcielone w życie.  

W tej części miasta są kilometry budynków rządowych i różnych biur jeszcze 
z okresu przedwojennego, które zostały odnowione. Ale nowe życie wchodzi 
z czasem z coraz większą intensywnością i w tej chwili Berlin zaczyna się 
rozbudowywać i koncentrować wokół historycznego centrum, które znajdowało 
się w Berlinie Wschodnim koło Wyspy Muzeów, nad Sprewą.

Jedno ze współczesnych biur, już w bardzo współczesnej estetyce. 
No i właściwie one-man show, bo w tej chwili głównym architektem Berlina 
jest Chipperfield, który projektuje budynki mieszkalne, i budynki użyteczności 
publicznej. To jest jeden z jego budynków – taki miks galerii sztuki i mieszkań, 
stojący tuż nad Sprewą, vis-a-vis Wyspy Muzeów. Próba bardzo współczesnej 
estetyki, ale odwołującej się do pewnych historyzujących rozwiązań fakturowych 
i materiałowych.

A to jest Neues Museum – projekt Chipperfielda odbudowy i rozbudowy 
jednego z muzeów na Wyspie Muzeów, nie całkiem zniszczonego, ale 
z powojennymi śladami. Zastosowano tam współczesną technikę odbudowy, 
zaprezentowano zupełnie inny stosunek do zabytku niż klasyczną doktrynę pełnej 
rekonstrukcji. Tutaj naprawdę to, co było zniszczone, widać że było zniszczone, 
to co było nietknięte jest oczyszczone, a to co było zburzone jest odrestaurowane. 
Nic niczego nie udaje. Jest to bardzo bogata w różne odniesienia praca, zresztą 
[Chipperfield] dostał za to nagrodę Miesa van der Rohe (nie wiem, w którym 
roku) i Europa Nostra, i rozliczne nagrody techniczne związanie ze stopniem 
skomplikowania tego budynku. Pokażę wam serię zdjęć z krużganków otaczających 
to muzeum. Historycznie po wojnie te kolumny były czarne, ale one albo były 
spalone, albo były ostrzelane, albo były kompletnie zburzone i wszystkie te stany 
przejściowe zostały tam zaprezentowane. Tam nie ma „nówek”.
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We wnętrzach zastosowano tę samą filozofię. Adaptacja starego zespołu 
do nowej funkcji i przegrupowania typologiczne skutkowały koniecznością 
wprowadzenia nowych elementów, ale traktowano je jako meble. Miały zupełnie 
inną estetykę. Tu widać mniej więcej stan restauracji, który został utrzymany jako 
stan docelowy. Widać, że są miejsca niezatynkowane, i ten klimat ruiny został 
utrzymany.

Namawiam do obejrzenia tego budynku – jest teraz ponownie przez 
Chipperfielda rozbudowywany o nowe skrzydło, ale jest to naprawdę bezcenny 
przykład pewnej filozofii projektowej, rozwiązań detali. To jest sprawa już, że tak 
powiem, detalu „po angielsku”, inna kategoria rozwiązań materiałowych, kultury 
łączenia elementów. Ale chodzi się po tym świetnie i to nigdy nie sprawia wrażenia, 
że jest rekonstrukcją, czyli zawsze są elementy nowe zestawione z elementami 
starymi i to tworzy dosyć spójną całość. To są nowe schody wprowadzone w starą 
przestrzeń muzealną. Ale są też bardzo współczesne detale. A to, co było spalone 
i mogło zostać w konwencji zniszczone, zachowano w tej konwencji. To jest 
skrzydło narożne, w które uderzyła bomba i które zostało odbudowane.

Ryc. 10.
Wnętrze Neues Museum
fot. z archiwum autora
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Berlin miał również problem, co zrobić z substancją, która przetrwała 
wojnę i jak ją adaptować do współczesnych potrzeb, bo takich budynków wbrew 
pozorom zostało w centrum bardzo dużo i  one tworzą miasto. Są to naprawdę 
monumentalne budynki: pasaże, przejścia handlowe z ulicy na ulicę, cała sieć 
powiązań, bogate fasady. Jest to coś – oczywiście wszystkie zachowując proporcje 
– co w nieznacznym stopniu zostało w Łodzi. I to też może być bardzo inspirujące, 
jak można z pietyzmem... No właśnie niekoniecznie odnowić. Zająć się tym. Żeby 
te budynki nie wyglądały jak sztucznie dorobiony element.

Żeby „zszyć” całe miasto, całe centrum, trzeba było wypełnić tysiące różnych 
przypadkowych dziur, znaleźć na to pieniądze, znaleźć program. To się na raz nie 
udało. Pracuje się nad tym bardzo metodycznie, w oparciu o bardzo rygorystyczną 
dyscyplinę. Miasto naprawdę z miesiąca na miesiąc, z roku na rok staje się żywsze, 
ślady połączeń przestrzennie właściwie zanikają. Są eksponowane świadomie 
w wybranych miejscach, symbolicznych, na przykład pozostawiony mur, 
czy niezagospodarowany obszar. Miejsca o nośności symbolicznej pozostają, 
natomiast reszta miasta się po prostu zlewa, co jest fantastyczne.

Moja ostatnia wyprawa eksplorowała głównie Berlin Wschodni, który 
oczywiście był zabudowany. Tam, gdzie został zniszczony, zabudowano go 
na modłę technologii socjalistycznej, czyli wielka płyta i różne obrzydliwe, 
uproszczone wzory urbanistyczne. I mimo wszystko to zostało ożywione 
i funkcjonuje w tej chwili jako atrakcyjny „pępek miasta”. To są jeszcze zdjęcia 
z terenów Berlina Zachodniego, gdzie proces uzupełnień postępował bardzo 
szybko, ale w tej chwili centrum życia społecznego i kulturalnego przeniosło się 
do Berlina Wschodniego. Tutaj mamy niezliczone typologie fasad, eksperymenty. 
Od biur do mieszkaniówki, wszystko można tam znaleźć.

Berlin ma również rejony, w których stały blokowiska czy wieżowce. 
Te budynki także są oswajane z budynkami współczesnymi – lepiej lub gorzej, 
ale to zaczyna żyć. Jest wypełnione ludźmi, funkcjami i nie nosi cech wymarłego 
miasta i przestrzeni niczyjej, co... Przepraszam, jako przybysz muszę powiedzieć, 
zawsze w Łodzi czuję, że chodzę w jakichś takich obszarach, że nie wiem, jak 
daleko jestem od centrum.

Berlin to są kilometry ulic. I w związku z tym pojawia się problem plomb 
i różnych współczesnych dobudów do tego, co tam jest. Jest to też problem 
rekonstrukcji czy odnowy zabytków. To jest główna synagoga na Oranienburger 
Straße w Berlinie Wschodnim, która ma taką formę i tak jest zrobiona. Nie 
została do końca zniszczona w czasie wojny. Fantastyczna sprawa do oglądania. 
Są również próby tworzenia współczesnych fasad mieszkalnych.

A. Bulanda, W. Mucha – Berlin
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Ale to, co przede wszystkim jest niebywałe w Berlinie to metodyka działania. 
Kwartał po kwartale jest urbanistycznie opanowywany, z wiadomym programem, 
z wiadomym punktem docelowym, i z bezwzględnością realizowany. I to przynosi 
efekty. To jest widok na Sprewę z końca Wyspy Muzeów, czyli z Bode-Museum, 
gdzie wieczorem można sobie usiąść i posłuchać muzyki. Bode-Museum jest już 
skończone, a teraz trwa olbrzymi remont Muzeum Pergamońskiego i budowa 
nowego skrzydła Neues Museum. Berlin naprawdę robi się stolicą Europy – 
intensywność życia, liczba ludzi, atrakcji – witalność miejsca jest niebywała. 
To jest fenomen społeczno-ekonomiczny, bo w Berlinie praktycznie nie ma 
przemysłu, jest to miasto start-upów, studentów i ambasad. Nie ma tu nawet 
wszystkich rządowych budynków, bo prawo niemieckie nakazywało rozproszyć 
te funkcje, właśnie żeby zaktywizować również miasta sąsiednie. W mieście nie 
znajdzie się też żadnych poważnych, dużych korporacji, wszystko jest napędzane 
przez mieszkańców, turystów, studentów i tych, którzy budują start-upy.

Modernizacja Muzeum Pergamońskiego przebiega, z budową nowych 
powierzchni, w sposób technicznie w ogóle dla nas niedostępny. Już nie chcę 
mówić o tym w szczegółach, nie mam zdjęć, poza tym nie jest to przedmiotem 
wykładu, ale generalnie wszystkie te muzea będą połączone funkcjonalnie 

Ryc. 11.
Różnorodna zabudowa berlińskiej ulicy

fot. z archiwum autora
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Ryc. 12.
Rozbudowa Muzeum Pergamońskiego na wodzie

fot. z archiwum autora

na wszystkich możliwych poziomach, właściwie będzie to jeden wielki kompleks. 
To są inwestycje infrastrukturalne nie do wyobrażenia dla nas, ale takie rzeczy się 
robi. W tej tkance się buduje również współczesną mieszkaniówkę. 

A to jest w tej chwili wspaniała budowa w Berlinie, mianowicie Neues Museum 
i dobudowane do niego skrzydło, które dotyka Pergamonu. Będą wszystkie, 
jeszcze razem z Bode-Museum, pod rzeką, pod metrem, pod S-Bahnem połączone 
w ciąg. A to jest nowa galeria – kompleks, jakiego w świecie nie ma. A to jest 
nowe skrzydło Nowego Muzeum w zaawansowanej już budowie. Jak byłem trzy 
lata temu w Berlinie, to tu stał keson i teren był częściowo osuszony. Budowano 
też kondygnacje podziemne. Naprawdę warto pojechać i to oglądać, bo to jest 
po prostu niebywała inżynieria. To jest dziedziniec, ten właśnie pierwotnie przez 
Chipperfielda zrealizowany, z narożnikiem, który został dobudowany. A to jest 
kontynuacja Nowego Muzeum w kierunku rzeki. A tutaj widać stan kolumn 
ze znakami zniszczeń wojennych i to, czym budynek się może pochwalić, czyli 
wszystkie plakietki głównych nagród, które po prostu wiszą na ścianie. Zrobiłem 
to zdjęcie dla mojego wspólnika, bo nasz inwestor nie powiesił nagrody Europa 
Nostra na papierni w Konstancinie. Bo się wstydził.
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Problem rewitalizacji, czyli klimaty łódzkie, czyli browary, fabryczki... 
I Prenzlauer Berg, miejsce browarów, w tej chwili również kultowe miejsce knajp. 
I to tętni życiem o każdej porze. Śniadanie też tak wygląda. 

Berlin jest oczywiście bogatym miastem i ma wspaniałe dziedzińce. W części 
żydowskiej, w części Prenzlauer Berg, znajdują się secesyjne dziedzińce, które 
tworzą całą sieć powiązań. To jest mniej więcej na skalę łódzką, ale są to miejsca 
tętniące życiem i stanowią atrakcję turystyczną miasta. Są tam również hotele, 
biura, sklepy. Wszystko. 

Ale w tym wszystkim jest również dużo współczesności tam, gdzie można. 
Na przykład pawilony ogrodowe. A to, co może zostać odrestaurowane jest 
odrestaurowane. I to jest taka berlińska secesja. W tym roku po raz pierwszy 
pokusiłem się o płynięcie statkiem. Polecam. Ponieważ Berlin właśnie w tej 
części jest zbudowany nad wodą, to ze statku pasażerskiego można zobaczyć całą 
oś rządową, dworzec, nowe budynki, zamek, Wyspę Muzeów, no wszystko.

Ryc. 13.
Jeden z „secesyjnych” dziedzińców Berlina

fot. z archiwum autora

Tutaj dawniej był mur. To miejsce pokazuje, ile było ofiar przepłynięcia 
Sprewy. To jest część tej osi, która się wbija w Tiergarten i tam już jest park, ale 
również kancelaria, znaczy dom prywatny kanclerza.

Projekt Dworca Gerkana. Taka poprzeczna oś, bardzo symboliczna, 
w poprzek Tiergartenu, u stóp Reichstagu. To jest w tej chwili niezabudowane 
i tak zostanie. Całe nadbrzeże Sprewy po obu stronach, w każdym kierunku jest 
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Ryc. 14.
Pracownia miejska Davida 

Chipperfielda. W głębi budynek 
fabryczny

fot. z archiwum autora

wykorzystane przez ludzi. To jest naprawdę miasto przodem do rzeki. Jak się 
taki Berlin przejdzie i zrobi wystarczająco dużo zdjęć, to człowiek się potem nie 
dziwi, skąd te formy i różne typologie fasad w Warszawie. Wszystko już było.

No i „opływamy” Wyspę Muzeów po drugiej stronie. Taki biały budynek 
między katedrą a tym starym tutaj na pierwszym planie to jest nowe skrzydło 
zamku. Cały zamek, jak już mówiłem, odbudowano, właśnie kończą się 
prace w oryginalnych fasadach, natomiast to jedno skrzydło zostało dodane 
jako rozbudowa współczesna i to będzie takie forum kulturalno-naukowe, 
schodzące do rzeki.

Tutaj mamy przykłady zabudów plombowych, głównie mieszkalnych, 
z Berlina Wschodniego. I jeszcze raz Chipperfield. Oraz plan pracowni 
Chipperfielda, która właśnie tam, w Berlinie Wschodnim, funkcjonuje jako 
pewien melanż między bardzo współczesną architekturą a wykorzystaniem 
budynków fabrycznych stojących w głębi kwartału. To są te jasnoszare, natomiast 
te ciemnoszare to są budynki nowe. To jest kapitalna pracownia miejska, 
otwarta na ulicę, z kantyną, można tam wejść, zjeść lunch, jak się ma szczęście 
to z Chipperfieldem. Generalnie po prostu widać otwartość zawodową na dużą 
skalę. Beton plus stare mury. Cały ten budynek centralny na dziedzińcu to 
jest kantyna i to jest jego jedyna funkcja. Obsługuje zarówno biuro, które jest 
w części fabrycznej, jak i od ulicy budynek mieszkalny. W tym budynku na dole 
jest showroom dla klientów, czyli po prostu ogromna sala z makietami i tam się 
odbywają różne rozmowy. A to tył tego budynku i tam już znajduje się wyjście 
na ulicę. A to jest widok tej pracowni od strony ulicy. No i różne inne studia 
elewacyjne. Ale również zieleń.

A. Bulanda, W. Mucha – Berlin
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W Berlinie są miejsca świadomie zostawione, takie, które były bardzo 
newralgiczne jeśli chodzi o symbolikę. Jednym z takich miejsc jest Bernauer 
Straβe – jedno z nielicznych w Berlinie miejsc, gdzie dom stał po stronie 
wschodniej – bo granice były wydzielone pragmatycznie przez Niemców 
po granicach administracyjnych – a ulica była po stronie zachodniej. Zanim 
władze się zorientowały, to z tego domu ludzie skakali po prostu przez okno. 
Dostawali się do niego, po czym skakali w stronę wolności. Ten dom oczywiście 
wyburzono, tam był szereg ofiar i to miejsce na dość dużym liniowym odcinku 
zostało zagospodarowane jako wstrząsające quasi-muzeum muru, gdzie pewne 
miejsca pozostawiono nietknięte: wieże wartownicze, zony od strony Niemiec 
Wschodnich. Mur był ostatnim elementem do przejścia, ale wcześniej trzeba było 
sforsować zasieki, potem zaorane pole, potem pole min, trzeba było z pięćdziesiąt 
metrów do tego muru biec. To wszystko zostało pokazane w bardzo współczesnej, 
pomnikowej formie, gdzie są elementy historyczne i elementy współczesne. 
Cały obszar podzielono na zony, wszystko ma około kilometra. Jest taki kościół 
ekonomiczny po stronie zachodniej, są współczesne budynki z  platformami 
widokowymi, na które można wejść i zobaczyć ten teren.

To są okolice Bernauer Straße. To jest Oranienstraße, centrum dzielnicy 
żydowskiej prawie vis-a-vis tej synagogi, którą wam pokazywałem, współczesny 
hotel, tu są jakieś jeszcze zdjęcia, to sobie przelecimy. Ostatnie trzy slajdy, 
czysta rewitalizacja obiektów XIX-wiecznych przemysłowych, w tym wypadku 
zajezdni tramwajowej. To jest fenomenalny obiekt, polecam, bo został dosyć 
dobrze zachowany, funkcjonował prawdopodobnie w Berlinie Zachodnim 
jeszcze jakiś czas temu.

Ryc. 15.
Świadomie zostawiony fragment muru 
z wieżą wartowniczą i otoczeniem
fot. z archiwum autora
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Część II: Łódź

Chciałbym zaprezentować państwu wybrane fragmenty z naszej 
działalności w Łodzi. Przygotowaliśmy z nich retrospektywną wystawę z okazji 
dwudziestopięciolecia naszej działalności. Wystawa była już prezentowana 
w Łodzi w maju. Przygotowaliśmy również wykład, ale dziwnym zbiegiem 
okoliczności akcja nie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zajmujemy się głównie relacją między starym a nowym w architekturze. 
Oczywiście operujemy językiem współczesnym, ale zarówno kontekst, jak 
i symbolika miejsca są dla nas niezmiernie istotne. Dlatego Łódź jest tak cennym 
poligonem, gdzie lubimy działać. Staramy się, by nasze projekty miały „duszę” 
i były dialogiem starego z nowym.

Bardzo dużo w naszej firmie rysujemy. Jesteśmy pokoleniem, które 
szkicuje, a komputer jest narzędziem koniecznym. Natomiast projekty powstają 
na bibułkach lub w szkicownikach i to pomaga nam działać kreatywnie. Tutaj 
są projekty łódzkie, które chcieliśmy wam pokazać. Nawet w pobliżu jednego 
z nich siedzimy. Część z nich nie zostanie zrealizowana, bo po prostu padła 
śmiercią naturalną, część jest realizowana inaczej, a część czeka na realizację, 
co zawsze jest bardzo obiecujące.

Pierwszy temat, który opracowaliśmy i który ma szansę na zrealizowanie, 
to rewitalizacja zespołu elektrowni na Tymienieckiego, niedaleko stąd. 
Zajmujemy się tym zespołem przede wszystkim ze względu na status samego 
budynku elektrowni, ale również z powodu potencjału, który w tym miejscu jest. 
Tu dochodzi także element pewnych decyzji konserwatorskich, pozwalających 
na wyburzenia niektórych budynków, a pozostawienie i ratowanie tych cennych. 
W tym przypadku widać, że cały zespół historyczny został podzielony na dwie 
części, a właściwie na trzy, bo część dawnej przędzalni została wydzielona i ma 
w tej chwili zupełnie innego właściciela.

Idea zagospodarowania terenu elektrowni jest dla nas prosta. Zależało 
nam na tym, by w oparciu o  wytyczne konserwatorskie odtworzyć gęstość 
zabudowy fabryki, czy jak w tym przypadku elektrowni, czyli architektury 
zespołu poprzemysłowego, bo uznaliśmy to za najistotniejszy element projektu. 
Innymi słowy, budujemy miasto „introwertyczne”, które żyje własnym życiem. 
Właściwie to, co dzieje się na zewnątrz granicy opracowania, to jest normalne 
miasto, nad którym nie panujemy. Natomiast staramy się kontrolować to, co jest 
w środku i staramy się być wierni  historii tego miejsca. Dlatego prowadzimy 
dosyć precyzyjne studia historyczne, widokowe i przestrzenne, z których wynika 
jednoznacznie na przykład to, jaka była typologia podziałów w tym obszarze. 
To nas doprowadziło w tym wypadku do takiego rozwiązania: ciemnoszare 
miejsca to budynki projektowane, te jasnoszare to budynki istniejące. Stawiamy 
tezę, że dla uzyskania pewnej intensywności przeżyć warto ten obszar zabudować 
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gęsto, pozostawiając plac centralny z budynkiem elektrowni jako dominantą 
i z kominem. Na tym placu stoją jeszcze jakby „wyrzucone z kapelusza” małe 
budyneczki, które mogą przejąć funkcje pomocnicze.

Ryc. 16.
Kompozycja urbanistyczna. Ciemnoszare są budynki istniejące,  

jasnoszare – projektowane
mat. z archiwum autorów

A to jest typowa prezentacja, schwarzplan gęstości tkanki w mieście. Widać, 
że w Łodzi zabudwa jest bardzo rozproszona, ale wszystkie rejony mają pewne 
cechy wspólne. Tu jest Piotrkowska, czy przedłużenie Piotrkowskiej. I tutaj 
ma znajdować się główne miejskie wejście do tego zespołu. Tutaj jest zabytkowa 
kamienica i miasto marzy o tym, żeby w tym miejscu wytworzyć ciąg pieszy 
łączący zespół elektrowni z kręgosłupem miasta. Nie wiem, czy to ma sens, ale 
takie są wytyczne.

To natomiast są pierwsze studia urbanistyczne, które pozwalają oszacować 
wielkość zabudowy, mniej więcej nadać jej funkcję i odpowiedzieć sobie na pytanie 
(właściwie na pytanie inwestora czy dewelopera), ile można tam zbudować 
i czego, i czy w związku z tym cały ten biznes ma sens. Bo każde działanie 
w zabytkowej substancji jest obciążone ogromnym ryzykiem. Chcieliśmy tutaj  
wyczyścić przestrzeń centralną, nie ingerując w obiekty zabytkowe. Ewentualnie 
brany jest pod uwagę montaż szklanych dachów lub jakieś prace we wnętrzach. 
Takie zresztą mamy wytyczne konserwatorskie, np. wprowadzić wodę z ukrytych 
pod kompleksem  rzek. Woda w miejscach publicznych jest zawsze elementem 
ważnym i organizującym życie. Tak to mniej więcej z góry mogłoby wyglądać. 
Może nawet będzie. To są nasze wstępne szkice.

Każdy taki projekt jest wieczną walką ze służbami miejskimi. Sytuacja jest 
taka sama w każdym mieście, w Łodzi też. Konflikt toczy się o gęstość zabudowy, 
która zawsze jest za duża, o jej rodzaj, o funkcję. Tutaj na drodze kompromisów 
udało nam się osiągnąć taką gęstość zabudowy, która zabezpiecza z jednej strony 
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Ryc. 17.
Model założenia z najbliższym otoczeniem

mat. z archiwum autorów

Ryc. 18.
Wizualizacja projektu

mat. z archiwum autorów

A. Bulanda, W. Mucha – Łódź

interesy inwestora, z drugiej daje miastu szansę realizacji założeń programowych 
i urbanistycznych. Chodzi o otworzenie kolejnego w mieście parku – nie wiem 
po co – i uszanowanie zabytków. Studia oczywiście robimy zawsze na bardzo 
prostej, roboczej makiecie. Uważamy, że jest to narzędzie łatwe, zrozumiałe, 
elastyczne w większym stopniu niż komputerowe wizualizacje, które z reguły nie 
odzwierciedlają rzeczywistości i przedstawiają fałszywy obraz, a są tak ukochane 
przez inwestorów.
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A to jest drugi obiekt, którego prawdopodobnie nie będziemy mogli 
zrealizować w tej formie. Chociaż istnieje szansa na to, że jednak się da. W tej 
chwili nie wiem, na razie trwają prace. Problem był dość ciekawy i ze względu 
na położenie w pobliżu Nowego Centrum Łodzi, i  ze względu na zwartą zamkniętą 
typologię takiego zespołu poprzemysłowego – właśnie dlatego przystąpiliśmy do 
konkursu. Niestety przegraliśmy go w finale.

Sam kompleks w formie historycznej był dużo większy niż obecnie, 
bo sięgał do ulicy Piłsudskiego. Później został on metodą różnych przejęć 
i małych kroczków okrojony do niewielkiego prostokąta, który mimo to wciąż jest 
urokliwy, zresztą jak każdy tego typu zespół. Tutaj widzimy historię tego miejsca, 
jego pierwotny kształt oraz co jest tam robione w tej chwili. Z niewiadomych 
przyczyn ten zespół zyskał bardzo nieregularną formę, a dodatkowo na północy 
miasto wyraziło zgodę na budowę kolejnych  bloków wielokondygnacyjnych, co 
jest jakimś szaleństwem.

To są slajdy warsztatowe. Na tym etapie projekt jest rozłożony analitycznie na 
pewne problemy, z którymi musimy się zmagać, żeby w ogóle odpowiedzieć sobie 
i inwestorowi na pytanie, o co nam w projekcie chodzi. Tutaj analitycznie i chyba 
jasno przedstawiliśmy, na czym polega koncepcja. Jest to projekt monolitycznego 
miasta ceglanego, jak gdyby wyciętego z cegły, gdzie wszystkie inne funkcje 
są wyrzucone na zewnątrz. W oparciu o ten sam schemat, czyli otwieranie się 
do środka, zamykanie się na zewnątrz. To nam daje możliwość intensyfikacji 
zabudowy istniejącej i otrzymania miejsca, gdzie cegła jest wszechobecna, 
zarówno w częściach starych, jak i nowych, nawet na podłodze. Dominować mają 
dachy fabryczne skośne, z wyjątkiem jednego skrajnego budynku, który ma zostać 
rozbudowany częściowo i tam też ma powstać taras widokowy. Natomiast funkcja, 
o której inwestor marzył, czyli funkcja głównego rezerwuaru biur, jest wyrzucona 
na zewnątrz w postaci takiego miniwieżowca, zaprojektowanego w języku, który 
nie mieścił się w głównym korpusie historycznym tego założenia.

Ryc. 19.
Projekt zagospodarowania terenu

mat. z archiwum autorów
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A. Bulanda, W. Mucha – Łódź

Na wizualizacji bardzo wyraźnie widać centralne budynki historyczne 
oraz dodany do nich biały budynek, który ma funkcjonować jako niezbędne 
dopełnienie teatru. Z prawej strony możemy zobaczyć nowy budynek quasi-
fabryczny, składający się z modułów i dużą konstrukcję w kształcie litery L, 
położoną od ulicy głównej, która została nadwieszona nad parterowym budynkiem 
historycznym. Pojawia się także uzupełnienie pierzei górnej [wschodniej – przyp. 
red.], która miała ten obszar małej skali chronić od piętrzącej się z tyłu kolosalnej 
mieszkaniówki. Zastosowano tu tę samą metodę co w elektrowni czy w papierni 
w Konstancinie, czyli kanalizowanie wejść i wejście w inny świat, gdzie możemy 
kreować scenariusz taki, jaki chcemy. A tutaj widzimy tę mieszkaniówkę, którą 
już zamarkowano, bo ona pewnie zostanie zbudowana, a ten zacieniony element 
to początek Monopolis, które klient sobie kiedyś zbudował, nie wiadomo dlaczego 
w takich kolorach i w tej estetyce. W związku z tym kawałek do rewitalizacji 
został nie za duży. Ta mieszkaniówka z tyłu jest szokująca, prawda? Z jednej 
strony chroni się obiekty i dziedzictwo, i pewną skalę, a z drugiej pozwala na 
budowanie takich ścian.

Ryc. 20.
Inspiracja – ceglane miasto
mat. z archiwum autorów
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Tu natomiast mamy projekt na poziomie wstępnej koncepcji, to znaczy, 
że skupia się dopiero na operowaniu klimatem miejsca i uwzględnia jedynie 
podstawowe materiały. Na tym etapie nie poszukujemy jeszcze szczegółowych 
rozwiązań. Jak dotąd zdefiniowaliśmy materiały i maksymalnie ograniczyliśmy 
ich ilość. W prezentacji ujęliśmy także to, jak całość mogłaby wyglądać, czerpiąc 
z rozmaitych inspiracji. Projekt uwzględnia do tej pory: ulicę z torami, foyer 
teatru, pracownie artystów, lokal gastronomiczny – knajpę „z duszą” – drugą 
ulicę podłużną, przestrzeń pod tym podwieszonym frontowym budynkiem, 
wodę, komin i spa w piwnicach budynku zabytkowego. Wszystkie te przestrzenie 
wpisują się w ten sam klimat.

Ryc. 21.
Model założenia z zaprezentowaniem projektowanych funkcji przestrzeni publicznych

mat. z archiwum autorów

Przy ulicy Fabrycznej mieści się zespół starej parowozowni, który jest 
jedyną działką budowlaną między dwoma parkami, oraz nowa zabudowa, z której 
staraliśmy się wytworzyć typologię tego obszaru w oparciu o budynek starej 
parowozowni i ruiny gazometru. Projekt jest już skończony, czeka na realizację. 
Może kiedyś nadejdzie jego chwila. A to jest mieszkaniówka w konwencji soft 
loftu, czyli wykreowanej atmosfery para-fabrycznej. Te ciemnobrązowe budynki  
zostały po prostu dodane, natomiast zabytkowy budynek parowozowni jest 
odtworzony, tak samo jak brama wejściowa i stróżówka. Bazę zbiornika na gaz 
przekształcono, stanowi bazę bardzo współczesnej mieszkaniówki zrobionej na 
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Ryc. 22.
Koncepcja zagospodarowania terenu zespołu dawnej parowozowni

mat. z archiwum autorów

Ryc. 23.
Projekt nowej zabudowy
mat. z archiwum autorów

planie koła. To pozwoliło nam osiągnąć dosyć dużą intensywność zabudowy 
z bardzo (chyba) fajnymi mieszkaniami. Bo jeśli chodzi o mieszkania, środowisko 
do życia i widoki, to z naszych budynków rozciąga się widok na park, a większość 
mieszkań ma okna od strony wschodniej albo zachodniej. Wszystko stoi na płycie 
garażowej. Czyli stworzyliśmy właściwie wymarzone warunki do mieszkania.

A. Bulanda, W. Mucha – Łódź
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Kiedyś przegraliśmy konkurs na halę sportową Politechniki Łódzkiej. Nie 
chcę specjalnie krytykować naszych kolegów, powiem tylko, że my chcieliśmy 
pokazać, co nam się wydawało istotne dla tego miejsca, co można było 
wyeksponować i co filozoficznie byłoby dopełnieniem czy dodaniem pewnej 
wartości do tego miejsca, a nie postawieniem po prostu pudła między ulicą 
a parkingiem. Nam chodziło o to, żeby strefa miasta i strefa kampusu mogły się 
integrować i zazębiać. Postanowiliśmy wprowadzić do tej hali funkcje miejskie 
dołem, a kampus górą. W naszym projekcie cały ten parking był przykryty, na nim 
miało toczyć się życie kampusu. Natomiast ten budynek, w którym teraz jesteśmy, 
byłby pozostałością tego starego, który się wbijał w nowy parking i nowe wzgórze. 
Wyobrażam sobie, że tutaj latem na trawce można by było się wylegiwać. Teraz 
będzie można co najwyżej popatrzeć na fajne bryki.

Ryc. 24.
Elewacja wschodnia z najbliższym otoczeniem – widok od strony kampusu

mat. z archiwum autorów

Jest jeszcze jeden element, o którym chciałbym wspomnieć. Mianowicie od 
ulicy znajdował się ciąg zabudowy parterowej, ceglanej. My byśmy to zostawili 
jako pewien relikt, płot, parawan – coś, co mogłoby troszeczkę złagodzić 
„szafowatość” tej kubatury w stosunku do ulicy. I  patrząc na to, co tu się dzisiaj 
dzieje, wydaje mi się, że to było działanie słuszne.

 Od strony kampusu cały ten zespół mógłby wyglądać w ten sposób. To jest 
właśnie ten budynek od tyłu, z wejściem z parkingu,  dziedzińcem, którym można 
swobodnie albo wyjść z parkingu, albo wspiąć się na wzgórze. Z tego wyrastałaby 
hala. Funkcja pozostała by taka sama. W naszym projekcie funkcja byłaby 
w całości  transparentna. Budynek miałby „drugą skórę”, która byłaby ledowa 
i mogłaby, np. zmieniać kolory. Gdy dzisiaj tutaj podchodziłem, to wydawało mi 
się, że obiekt jest skończony i fakturą naśladuje cegłę, ale jednak zobaczyłem, 
że to jest tylko pomalowany beton. Dobra, Włodek, może teraz ty, co? Mnie już 
zaschło w gardle.
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Ryc. 25.
Wizualizacja. Widok od strony alei Politechniki

mat. z archiwum autorów

A. Bulanda, W. Mucha – Łódź

Włodzimierz Mucha: Bardzo mi się przyjemnie siedziało...  [zamiana miejsc]
Teraz zaprezentuję państwu kilka projektów zupełnie innych niż te, które 

były mocno osadzone w historycznych aspektach. Te projekty też oczywiście 
mają swoje miejsce w urbanistyce i w historii Łodzi, ale są już opowiadane 
językiem współczesnym. Czasami kiedy jestem w Łodzi, to wydaje mi się, że tu 
są potrzebne współczesne domy i potrzebne są świeże akcenty, żeby nie popaść 
w tą konserwatorską manierę „odkładania” wszystkiego.

To był projekt ofertowy dla jednej z instytucji finansowych, która chciała 
budować swoje biura w Łodzi. Przeanalizowaliśmy przymiarki do trzech 
lokalizacji, to jest jedna z nich na miejscu Bramy Łodzi. Inwestor wybrał 
jednak czwartą lokalizację. Ten budynek, który tu zaproponowaliśmy jest dosyć 
duży, bo ze względu na konieczność realizacji bramy zgodnie z miejscowym 
planem jako jednego budynku, łącznie miał prawie trzydzieści cztery tysiące 
metrów kwadratowych. Ale dawał się za to etapować i rozdzielić funkcjonalnie 
na dwie części.

Tylko jeszcze taka drobna uwaga, że w tej chwili miejscowy plan zlikwidował 
to, co wówczas zawierał, czyli konieczność realizacji takiej „nogi” w środku 
tego budynku. My z tej „nogi” zrobiliśmy wtedy pewną atrakcję, natomiast sam 
budynek jest zupełnie współczesny, ale realizuje założenie kumulacji funkcji 
miejskich wokół. Takie jest zresztą założenie całego planu. Tu jest obszar nowego 
dworca, a brama – nasz budynek – to jest ta brązowa część. Jest nieregularny, 
ponieważ plan miejscowy zakładał takie skośne rozcięcia. Szukaliśmy również 
nawiązania do planów podnosząc ten budynek w trzeci wymiar. I tak mniej więcej 
wyglądała nasza propozycja. Współczesny, przeszklony całkowicie budynek, 
którego symboliczna brama była jego głównym elementem.
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Ryc. 26.
Poszukiwanie odpowiedniej formy

mat. z archiwum autorów

Po drugiej stronie ulicy jest muzeum, galeria i biblioteka. Jak w poprzednich 
projektach osadzonych w historii, tak i w tym budynku biurowym bardzo ważne, 
ogniskujące wszystkie elementy, było jego urbanistyczne wnętrze. Tutaj pewną 
ciekawą rzeczą było narzucenie przez miasto podziemnej ulicy, która miała 
przechodzić pod budynkami w kierunku poprzecznym. Nie wiem, czy ten plan 
zostanie zrealizowany, bo niewątpliwie jest to bardzo duży techniczny problem, 
tym bardziej że w założeniu ulica miała być niezwykle wąska.

Chciałbym pokazać państwu jeszcze inny zespół, kwartał ulic: Żeromskiego, 
Żwirki i Gdańska. Była to oferta dla tego samego inwestora, który z niej też 
zrezygnował. Istotą tego założenia projektowego było stworzenie wewnętrznego 
kwartału. Łódź, jak nam się wydaje, jest jednym z takich miast, dla których 
te wewnętrzne kwartały są charakterystyczne i w których one najszybciej żyją. 
Cały ten zespół ma w tej chwili dosyć skromne otoczenie, ale jest w miarę 
pusty i można było natychmiast „wyjść”. Teren nie był przeznaczony pod naszą 
propozycję zespołu biurowego, który składał się z trzech budynków i parkingu 
wielokondygnacyjnego umieszczonego w czwartym. Przeprowadziliśmy analizę 
kierunków wejść, kierunków dostępu, komunikacyjną. Szukaliśmy w takim 
układzie urbanistycznym jakiejś charakterystycznej cechy.

Użyliśmy tutaj dwóch kolorów szkła. Dla przestrzeni publicznych, 
dla podkreślenia strefy wejścia i pokazania skali domu zaprojektowaliśmy 
gigantyczny, czterokondygnacyjny portyk wejściowy, który miał stać się znakiem 
rozpoznawczym tego miejsca. Wnętrze miało być zielone, z możliwością wyjścia 
na zewnątrz. Natomiast wszystkie partery miały zostać zagospodarowane jako 
biura czy inne usługi otwarte, wspomagające miasto.

Dziękuję, to wszystko.
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Ryc. 27.
Wizualizacja projektu

mat. z archiwum autorów

A. Bulanda, W. Mucha – Łódź

Część III: Dyskusja

Izabela Karolczak: Dziękujemy serdecznie. Jest nam niezmiernie miło panów 
gościć i jest nam również miło, że postanowili panowie pokazać właśnie trochę 
naszego miasta. Bo wiadomo, z racji tego, że większość z nas z niego pochodzi, 
czujemy ogromny sentyment. Chciałabym, żeby głos zabrał opiekun naszego koła 
naukowego „IX Piętro”, pan doktor Włodzimierz Witkowski. Zapraszam.
Włodzimierz Witkowski: Ja bym chciał zapytać, czy panowie często mają okazję 
przemawiać do studentów. Do studentów architektury.
AB: Mmmm... Co to znaczy często? Sporadycznie.
WW: Sporadycznie... Ja mam okazję często. I powiem panom tak. Taką ciszę, 
jak tutaj dzisiaj była na sali, rzadko się słyszy, kiedy się mówi do studentów 
architektury. I to chyba najlepiej pokazuje, w jaki sposób ta opowieść została 
dzisiaj odebrana. Ideą naszego seminarium jest spotkanie, nie wirtualne, tylko 
prawdziwe. Spotkanie i rozmowa także o architekturze, może przede wszystkim 
o architekturze, rozmowa o emocjach. Mówiłem o tym dzisiaj w momencie, kiedy 
zaczynaliśmy seminarium, ósme już przecież z kolei. No i to chyba była najlepsza 
okazja do tego, żeby praktyka spotkała się z nauką teorii. Nie wiem, czy można 
się lepiej uczyć architektury. Może jeszcze bardziej praktykując, prawda? Mam 
nadzieję, że rozmowa za chwilę będzie, zaraz się urodzi.



40

Łódź U Like 2015/2016

Zebranym mogę tylko wspomnieć, że to chyba nie jest przypadek, że 
panowie dzisiaj u nas są. Czwarte seminarium „Łódź U Like” było organizowane 
przez Edytę Skibę, która w tej chwili ma szczęście u panów terminować, u panów 
zdobywać swoją praktykę, swoje doświadczenia zawodowe, będąc już architektką 
po zakończonych studiach. Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów chciałbym 
podziękować za tę wizytę, za możliwość spotkania i zaprosić do dyskusji.
AB: No tak, teraz zapraszamy do rozmowy, bo jeśli nie będzie rozmowy, to znaczy, 
że było słabo.
WM: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że tak jak wy, pierwszy raz wysłuchałem 
prelekcji na temat podróży Andrzeja do Berlina. I wydaje mi się, że pokazanie 
własnych odczuć, własnych wniosków z takiej podróży jest istotne o tyle, 
że pokazuje, w jaki sposób my, architekci, będąc gdziekolwiek, odbieramy 
te miejsca.
IK: Rzeczywiście, to seminarium się na tym opiera, że nasi goście, studenci, 
wykładowcy opowiadają o swoich przeżyciach z podróży. Dalekich, bliskich, tych 
dosłownych, ale również tych w przenośni, tych, które chcieliby odbyć. Ja mam 
takie pytanie à propos centrum sportu. Czy panowie wiedzą, co przesądziło, że nie 
udało się wygrać tego konkursu?
AB: Wydaje mi się, że można powiedzieć, co przesądziło, o czyjejś wygranej. 
Jestem daleki od jakichś spiskowych teorii. Nie wiem, kto ten konkurs sądził – 
czy byli to profesjonaliści, czy był to kwestor – i co wie o architekturze. To jest 
z jednej strony misja, a z drugiej chleb, codzienne życie architekta, że się konkursy 
robi i się je przegrywa. Przegrywa w większości. My przez te dwadzieścia pięć lat 
zrobiliśmy sto dwadzieścia konkursów, myślę że dziesięć – piętnaście wygraliśmy, 
co tak mniej więcej daje jeden zwycięski konkurs na dziesięć.

Oczywiście to był konkurs bardzo nietypowy, bo – o ile pamiętam – to nie 
był konkurs otwarty. Przypuszczam, że decyzja mogła być merytoryczna w tym 
sensie, że nasz projekt mógł być zbyt skomplikowany, albo odbierany jako projekt 
drogi. Natomiast czasami robimy konkursy – zawsze właściwie – jako dyskusję 
z programem i „jedziemy po bandzie”, żeby to było po prostu atrakcyjne. Czyli nie 
epatujemy dziwną formą, tylko staramy się zgłębić kontekst miejsca. Wydawało 
nam się, może błędnie, że może to być spojrzenie na Łódź z perspektywy, że tak 
powiem, przybysza. Ale pewien odcisk fabryczności można było na tym kampusie, 
czy przed kampusem, zachować.

W tej chwili sobie tak „na gorąco” odtwarzam nasze pomysły, już nie 
pamiętam, jak to było szczegółowo, przecież ten konkurs odbył się chyba dziesięć 
lat temu. Wydawało nam się, że rozwiązanie w formie postawienia pudełka 
na płaskim terenie pozbawionym tego historycznego frontu jest dosyć banalne. 
Żeby to zrobić, nie trzeba organizować konkursu. Myśleliśmy, że jednak inwestor 
oczekuje pewnej wartości dodanej, intelektualnej w tym, jak te przenikające 
się strefy, z jednej strony zmuszające do kontroli – no bo to nie jest przestrzeń 
otwarta dla każdego – ale z drugiej strony nie demonstrujące tego wydzielenia, 
można ze sobą pożenić. Odzyskałoby się w ten sposób teren dla smart city,  
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ekologicznego miasta, czyli terenu, który może być wykorzystywany do rekreacji, 
a niekoniecznie być parkingiem. Przez to inwestycja może być droższa.

Każda hala w tym miejscu jest zawsze bardzo dużym, technologicznym  
budynkiem, bardzo dużą kubaturą, ale jak się nad tym zastanawiam, to i tak wolę 
taką bryłę prostą, szczerą niż to, co ma miejsce po przeciwnej stronie ulicy, co jest 
scenografią teatralną, po prostu ersatzem na kilometry pachnącym sztucznością.

Słuchacz I: Ja mam pytanie o Monopolis. Nie znam też dokładnego kontekstu 
całego projektu, ale zastanawiam się, czy „rozwijanie się do środka” nie hamuje 
możliwości rozwoju okolicy. Panowie przedstawiali ten projekt jako „rozwinięcie 
się do środka” całego tego obszaru. I zastanawiam się, czy otwarcie na ulicę też 
nie dałoby możliwości rozwoju tej okolicy, bo ona nie jest atrakcyjna.
AB: Niestety tak się składa, że to, co przebiega przez Monopolis, trudno nazwać 
ulicą. W związku z tym nie bardzo jest się na co otwierać, chyba że na błoto 
pryskające spod kół samochodów. Raczej nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tam 
chodził. Poza tym, wydaje mi się, że obiekty przemysłowe, czy poprzemysłowe 
w tej chwili, wybudowane jako kwartały, miały swoją wewnętrzną organizację. 
One nie były budowane jako tkanka miejska, w związku z tym z założenia  
koncentrowały się do środka. I to jest pewna wartość, którą można uwypuklić, 
przekazać, wzmocnić, bo to jest trochę też związane z filozofią percepcji i z gradacją 
doznań. To znaczy, że nic nie widzę, ale wchodzę przez bramę i wchodzę w inny 
świat. Tak się też w starych miastach – co do dziś widać w Holandii – oglądało 
katedry. Widać je albo z bardzo daleka, albo z bardzo bliska. Pośrodku ich w ogóle 
nie widać. Ten efekt zaskoczenia jest istotny.

My nie chcemy budować całej Łodzi jako dużego ceglanego miasta, ona żyje 
zupełnie innym życiem, często urbanistycznie z innej, bardziej modernistycznej 
epoki. Ja mam na przykład, jak już mówiłem, problemy ze zrozumieniem 
pewnych łódzkich przestrzeni i chyba jedyną szansą dla nich jest stworzenie 
wewnętrznego, silnie zdefiniowanego obszaru świata, nad którym się panuje. 
Żeby taka przestrzeń była atrakcyjna i żywa, to musi przyciągać dostatecznie 
dużo ludzi. Chociażby przykład z Berlina pokazuje, że te wszystkie browary, 
fabryczki otwierają się do środka, nie ma rozproszenia tych funkcji na zewnątrz. 
Bo na zewnątrz to emanuje formą, kominem, masą cegły – to mógłby być jeden 
budynek. Życie jest w środku. I wydaje mi się, że to jest generalnie kierunek 
właściwy, jeśli w ogóle można generalizować tego typu rozważania. Jest to ta sama 
zasada, która obowiązuje przy projektowaniu centrów handlowych, że nigdy się 
nie robi sklepów na zewnątrz. Trzeba wejść do środka, żeby uczestniczyć w tym 
show. Tak samo teatr klasyczny nie emanuje na zewnątrz, tylko do środka. Trzeba 
najpierw wejść, żeby uczestniczyć. I to chyba jest coś takiego.
WW: Zresztą w przypadku Monopolis rzeczywiście otoczenie jest trudne 
ze względu na Kopcińskiego, która w tym czasie, kiedy panowie to projektowali, 
była jeszcze drogą krajową. Teraz niedaleko przebiega autostrada, więc ruch się 
trochę tam zmniejszył, nie wiem, czy dzisiaj mieli panowie okazję to zobaczyć. 
Ale rzeczywiście przy tej szerokości to jest...

A. Bulanda, W. Mucha – Dyskusja
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WM: Skala tej przestrzeni jest gigantyczna.
AB: No i te chodniczki to w związku z tym takie „zrzyny”. Bo to, co zostało z tej 
ulicy, która jest za szeroka w stosunku do tej przestrzeni, powoduje, że to wszystko 
wygląda nienaturalnie. Chyba że ktoś kiedyś tę ulicę zawęzi.
WW: Są plany tego Monopolu, który się ciągnie chyba na ponad sto metrów. Może 
nie ma stu metrów. No ale jednak odbiór tej przestrzeni jako całości jest bardzo 
silny. Bramy, które tam były, w naturalny sposób sprawiały, że już w tej chwili, 
nawet bez żadnych murów, odbieramy ten zespół jako funkcjonujący „do środka”.
AB: Tam był jeszcze poza tym problem sąsiedztwa tej nowej mieszkaniówki, 
która praktycznie z góry cały ten teren może obserwować i chcieliśmy się od tego 
jakoś i psychicznie, symbolicznie i fizycznie odgrodzić.
WW: Natomiast ja przypuszczam, że ta mieszkaniówka, jeżeli ma być widoczna, 
to będzie widoczna dopiero z drugiej strony ulicy Kopcińskiego, bo tutaj bliżej 
jednak masa budynków, które stoją bezpośrednio w pierzei ją zasłoni...
AB: No tak, ale one nie będą… Tutaj właśnie się zaczynają schody, bo okazuje 
się, że konserwator nie chce ceglanej ściany Monopolis wypchniętej do przodu, 
tylko chce ją zepchnąć do tyłu, żeby eksponować te małe budyneczki, które 
już zupełnie zginą w skali tego wielkiego założenia drogowego. Tym bardziej 
że istnieje tendencja, żeby budynki historyczne wzdłuż ulicy modernizować. 
A tam po drugiej stronie ulicy jest bank, który został nadbudowany. To znaczy, 
że przestrzeń robi się gabarytowo w miarę jednorodna, ale o dużej skali. Poza tym, 
jest w pieszym zasięgu od Nowego Centrum, jeśli ono kiedyś powstanie – od tej 
płyty nad torami. Nie operuję nazwami ulic, bo ich nie znam. Poza tym czujemy, 
że taki typ zabudowy musi być „otwarty do środka”. I należy tylko kanalizować 
wejścia i wjazdy przez historyczne, ściśle wybrane miejsca, bo to „zasysa” ruch. 
Inaczej to się rozpłynie w tkance ogólnomiejskiej, w pustych przestrzeniach, nad 
którymi nie panujemy.

WW: Czy w przypadku zespołu Scheiblerowskiego i okolic elektrowni planowali 
panowie jakieś funkcje dla budynków poprzemysłowych, czy tylko dotyczyło 
to realizacji tej mieszkaniówki?
AB: Nie. Tam jest takie „multi-kulti”, bo część najintensywniejszej zabudowy 
w narożniku Milionowej i tego przyszłego przebicia jest biurowa. Mieszkaniówka 
jest właściwie tylko przy Milionowej na wysokości elektrowni, natomiast 
cały narożnik od strony Tymienieckiego to hale przemysłowe adaptowane 
na specyficzny rodzaj loftowych biur dla różnych kreatywnych zawodów, bo na 
to wbrew pozorom jest zapotrzebowanie.
WW: Czyli tak jak Art_Inkubator?
AB: Nie wiem, jakie są dokładnie funkcje Art_Inkubatora, czy to są start-upy, czy 
galerie. Tam miały być nawet korporacje, ale zajmujące się grafiką komputerową 
i innymi rzeczami w tym stylu, natomiast część budynków fabrycznych miała 
być lokalnym centrum handlowym. Może żeby to nie była Manufaktura, ale coś 
na kształt lokalnego centrum dla tej dzielnicy, czy dla tego rejonu Łodzi, bo tam 
nie ma czegoś takiego.
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Problemem na tym terenie jest przede wszystkim elektrownia, która jest pod 
ochroną i jest wyposażona i niezdewastowana w części elektrowni, ale już nie 
w części kotłowni. No i rodzi się problem, jak to można komercyjnie zrealizować, 
bo funkcji kulturalnych, za które nie wiadomo kto ma płacić, można wymyślać 
bardzo dużo, tylko wtedy projekt nie obroni się biznesowo. Są różne pomysły, ale 
to musi czekać...

Już nie chciałem wchodzić w detale, bo tam zrobiliśmy serię placów. Jest tam 
także wiata na węgiel czy na koks. Konserwator zgodził się, by została rozebrana 
i przeniesiona na podrynek głównego założenia, który ma stać się rynkiem. 
I właśnie ta hala ma mieć funkcję, powiedzmy, targową. Największym problemem 
jest wymyślenie komercyjnej funkcji. Bo w Monopolis jest prywatny inwestor, 
który tam sobie żongluje swoimi pomysłami. W mniejszej skali oczywiście, 
bo w elektrowni mówimy o powierzchni rzędu sto dwadzieścia tysięcy metrów 
kwadratowych, a w Monopolis jest dwadzieścia. Inwestor postanowił wprowadzić 
tam funkcje biurowe, które będą stricte komercyjne. Chce śladowo wprowadzić 
handel, nie wierząc w to, że handel będzie tam funkcjonował, a resztę przeznaczyć 
na kulturę, która ma się kręcić albo na zero, albo na jakichś minimalnych dotacjach. 
W tym obiekcie miał istnieć cały wątek kulturalny, czyli te obiekty centralne: teatr, 
kotłownia-muzeum, pracownie dla artystów, ale również społeczny. Tam miały 
być przedszkola, czy domy dziennego pobytu dzieci. Jakieś społeczne atrakcje 
tego typu, ale na wszystko miały zarabiać biura.

Koniec nagrania

A. Bulanda, W. Mucha – Dyskusja
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Włodzimierz Adamiak
Politechnika Łódzka
Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

Czy to świat się psuje, czy Adamiak?

Próba zbudowania zbliżonej do naukowych standardów struktury 
wypowiedzi, z podziałem na części zdefiniowane śródtytułami, powiodła się 
tylko częściowo. Na dobrą sprawę można było się  bez nich obejść, bowiem 
wątpliwość wyrażona w tytule jest tylko pozornie złożona. Jednocześnie 
należy do tych, które wydają się być elementarnie podstawowymi dla 
egzystencjalnej kondycji nie tylko samego autora. Można założyć, 
że tytułowego Adamiaka może zastąpić nazwisko wielu czytających.

Wstępnie
Autor nie ma kwalifikacji i pretensji do wyrażania racji filozoficznych. Jest 

to raczej swego rodzaju przestroga, lub przynajmniej rada, doświadczonego 
wiekiem roztropnego mężczyzny. W części jest ona uzasadniona obiektywnymi 
racjami z obszaru dyscyplin poznawczych, jak psychologia percepcji. Ważniejsze 
wydaje się być kilkadziesiąt lat osobistych doświadczeń autora. W jego 
przekonaniu są one wystarczające do postawienia pytania w tytule oraz próby 
znalezienia na nie odpowiedzi.

Jest prawdopodobne, że prowokacyjna forma tytułowej wątpliwości 
zainteresuje czytających. Jest niemal pewne, że ona właśnie zakwalifikowała temat 
do prezentacji podczas Seminarium zamiast zgłoszonych, naukowo brzmiących 
tematów alternatywnych. 

Prawdopodobna, natychmiastowa odpowiedź większości będzie oczywista – 
popsuł się Adamiak. Tymczasem warianty odpowiedzi  są jeszcze trzy: 
• świat się popsuł, a Adamiak (przynajmniej na razie) nie,
• zarówno świat i Adamiak popsuły się równolegle (być może nieodwracalnie),
• nic się nie popsuło. 

Ostatni, optymistyczny wariant jest najmniej prawdopodobny, gdyż zaprzecza 
podstawowym prawom entropii. Poniżej przedstawiam argumenty uzasadniające 
wariant drugi, najbliższy zagnieżdżonym w umyśle refleksjom. Ważne jest, by 
określenie „psucia się” móc ująć na początku, jak przed chwilą, w cudzysłów.

Relatywizm poznawczy powodowany centymetrami i wiekiem 
Kilka doświadczonych osobiście spotkań z tymi samymi, spektakularnie 

ważnymi materialnymi osiągnięciami zarówno przyrody, jak i homo sapiens, 
pozwalają na pierwszą, ostrzegawczą refleksję – ponowne, po latach, dorosłe 
spotkania z tymi samymi przestrzeniami i obiektami zmniejszają poczucie 
ich znaczenia; wartości i skali. Dotkliwość przeżycia rozczarowania jest 
wprost proporcjonalna do wagi urojonego lub faktycznego znaczenia obiektu 
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w pierwszym z nim spotkaniu, a odwrotnie do wieku i wzrostu badacza. Urojony 
wymiar zawiera się we wmówionej nam wcześniej (wyczytanej lub zapowiadanej, 
kulturowej, przyrodniczej i każdej innej) właściwości obiektu, a faktyczny 
w wartości cywilizacyjnej, najczęściej historycznie utrwalonej. Oto przykłady. 
Czyż nie były powodem rozczarowania:
• ponowne zwiedzanie Wawelskiego Wzgórza (że nie wspomnę o zionącym 

ogniem pod Wawelem smoku),
• udział w balu studniówkowym – pierwszy raz w roli przyszłego maturzysty, 

a ponownie – już w roli osoby towarzyszącej,
• powtórzony rejs po tych samych akwenach i marinach,
• niedostatek zachwytów i uniesień z dorosłej wyprawy w przestrzenie  

dzieciństwa, np: podwórka, z którego wyprowadziło nas życie w dorosłe 
miasta i domy?

W zasadzie rozmiary obiektów i przestrzeni najczęściej nie ulegały zmniejszeniu, 
za to obserwatorzy rośli w centymetrach i w ilości doświadczeń.

Zgubny skutek oczekiwań na powtórkę uniesień
Problem relatywności doznań oraz tytułowych wątpliwości autor 

szczegółowo przedstawił podczas Seminarium, omawiając rozczarowanie 
ponownym (po dwunastu latach) osobistym udziałem w Festiwalu Orkiestr 
Dętych w miejscowości Gucza na Bałkanach. Doświadczenie było tak intensywnie 
dotkliwie, że spowodowało potrzebę zastanowienia się nad powodami 
i podzielenia się refleksją z tych przemyśleń. Próba powtórzenia zachwytów 
poznawczych, zarówno estetycznych, krajobrazowych, gastronomicznych 
(w zasadzie wszystkich) skończyła się katastrofą. Okazało się, że swobodny 
wcześniej dostęp do miejsca wydarzeń stał się biletowany, swobodę zachowań 
zastąpiła organizacyjna komercja w każdym miejscu, genetycznie utalentowanych 
po ojcu i dziadku solistów grających na trąbce od dziecka zastąpiły profesjonalne 
kapele z doświadczeniami w studiach nagrań fonograficznych, spontaniczny 
udział trębaczy podporządkowano regułom standardów transmisji telewizyjnej, 
a kalendarz uporządkowany precyzyjnym rozkładem zdarzeń w kolejnych dniach 
Festiwalu rozproszył wcześniejsze, nieprzebrane tłumy.

Obiektywnie podczas ostatniego, 56. Festiwalu nagłośnienie było lepsze 
i zdecydowanie głośniejsze, oferta gastronomiczna ciekawsza o kolejne otwarte 
bary, standardy sanitarne bardziej nowoczesne, zdecydowanie więcej miejsc 
noclegowych w hostelach oraz prywatnych domach; były hostessy i był dyrektor 
Festiwalu! Gdzieś zatracił się „fan”. Estrady z profesjonalnym nagłośnieniem 
i oświetleniem zagłuszały granie z chodnika i „do kotleta”. Służby porządkowe 
usunęły kolorowych, nieagresywnych, młodych ludzi odsypiających na trawnikach 
udział w nocnych graniach. Handel lokalnymi, bałkańskimi wyrobami rzemiosła 
przysłoniła chińska pamiątkarska mizeria. Wybierane wskazaniem palca, podawane 
do ręki, pełne gorących aromatów bałkańskie potrawy z wielkich żeliwnych 
kotłów i rożnów teraz donosili kelnerzy w zawodowych uniformach. Musiały być 
zamówione z karty, były tłuste jak zawsze i chłodne jak nigdy. Policjanci kierowali 
ruchem samochodów, a umundurowani porządkowi zachowaniami pieszych. 
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Autor zanęcił intensywnością wcześniejszych festiwalowych atrakcji grupę 
przyjaciół i zabrał ich w sierpniu 2016 r. do Serbii. W zasadzie podobało im się, 
mimo że nie do końca było tak, jak zapowiedziano. Na szczęście nie zażądali 
zwrotu kosztów udziału w wydarzeniu, należy jednak wątpić by sami organizowali 
w przyszłości kolejną grupę na wyjazd.

Wnioski – przestrogi
Osobiste rozmowy na podany w tytule temat wywołały potrzebę, niezbyt 

zresztą długiego, zastanowienia się i częstą u interlokutorów refleksję: zdarzyło 
mi się, doświadczyłem czegoś podobnego. Pocieszające – nie popsuł się sam 
Adamiak. Coraz szybsze przeżywanie coraz liczniejszych doświadczeń i coraz 
mniej spokojnego czasu nie ułatwiają nam bycia refleksyjnymi.

Przedstawiam więc autorską próbę wniosków, które nie są zresztą zbytnio 
odkrywcze. W większości stanowią utrwalone codziennym doświadczeniem 
pokoleń racje, niekiedy ujęte w anegdoty, a nawet przysłowia. Ich zadaniem jest 
uchronienie homo sapiens przed popełnianiem błędów, ułatwienie egzystencji, 

Ryc. 1.
Scena festiwalowa w 2004 (z lewej) i 2016 (z prawej) roku

fot. autora

Ryc. 2.
Ulice podczas festiwalu w 2004 (z lewej) i 2016 (z prawej) roku

fot. autora
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a w odniesieniu do przedstawianych wyżej rozważań, unikanie stresów 
ze zdziwienia i rozczarowań, że przeżyte wcześniej doświadczenia nie zawsze 
są powtarzalne, a świat podlega nie zawsze tylko dobrym zmianom.

Po pierwsze   nie należy poprawiać dobrego. Warto zachować wstrzemięźli- 
wość w ulepszaniu wartości oswojonych i powszechnie akceptowanych. Ktoś  
już wcześniej zdefiniował prawdę „lepsze jest wrogiem dobrego”!

Po drugie – nie komercjalizować wydarzeń, których pierwotna wartość 
zawierała się w spontaniczności i była naturalną reakcją na kulturalnie uzasadnione 
potrzeby. W wypadku Festiwalu Orkiestr Dętych Gucza były to tradycyjne grania 
trębaczy, gdy Serbowie się rodzili i żegnanie ich muzyką, gdy umierali. Festiwal 
zrodził się spontanicznie przed 56 laty, po tym gdy mieszkaniec Guczy zaprosił 
na pogrzeb matki kilku, nie jednego trębacza. Przez kolejne lata spontanicznie 
rósł on i doskonalił się do wymiaru wydarzenia artystycznego najpierw o zasięgu 
bałkańskim, a potem o randze światowej. Jego obecna komercyjna otoczka urosła 
niestety do wymiaru podstawowego. Żal!

Ryc. 3.
Stoiska gastronomiczne w 2004 (z lewej) i 2016 (z prawej) roku

fot. autora

Ryc. 4.
Stoisko z rękodziełem ludowym 2004 (z lewej) i z tanimi pamiątakmi

z 2016 (z prawej) roku
fot. autora
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Po trzecie – nie kontynuować za wszelką cenę projektu zgranego. Dążenie 
do utrzymania wartości, które nie wpisują się ze swoją pierwotną, naturalną 
właściwością w zbyt szybko zmieniające się światy może zagubić, czasem 
zniszczyć ideę. Ktoś inny już wcześniej zdefiniował prawdę „ nie da się wejść do 
tej samej rzeki”.

Po czwarte – najbardziej osobiste; wszelkimi sposobami należy chronić 
ważne, dobre przeżycia przed ich destrukcją w wyniku próby doświadczenia 
ich raz jeszcze. Dobitnie powiem – im bardziej są znaczące, tym pieczołowiciej 
trzeba je zachować w niezmienionej formie i przenieść przez życie, dzielić się 
z innymi doświadczonymi emocjami, korzystać z nich i ciągle próbować nowego!





51

Magdalena Bednarkiewicz
Politechnika Łódzka
Zakład Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków

Wieża Khalifa jako jeden z wielu elementów zmieniających 
pustynny krajobraz Dubaju

Architektura arabska to meczety, stara zabudowa, ale jest ten nowy 
Dubaj, z nowoczesnymi dzielnicami, w tym Downtown Dubai. 
Tu wybudowano charakterystyczne wieżowce, dominujące w pustynnym 
krajobrazie. Tematyką artykułu jest moja relacja ze zwiedzania 
zrealizowanego w latach 2004-2009 jednego z najwyższych budynków 
świata – Burj Dubai (Wieża Dubaju). Zaliczany jest on do 28 drapaczy, 
których wysokość przekroczyła 250 m. Jest wyjątkowy i dominuje 
w panoramie miasta. Ma 206 kondygnacji, w tym 160 użytkowych. 
Początkowo Burj Dubai miał mieć ok. 560 m wysokości, ale  architekt 
zmienił trzykrotnie jego wielkość. Rozwiązania techniczne zastosowane 
w trakcie budowy wieżowca pozwoliły na przekroczenie kolejnej granicy 
jeśli chodzi o wysokość buynków. Dla projektantów obiekt ten był szkołą 
pokonywania przeciwności ze strony pustyni, kierunków wiatru, a także 
mentalności Dubajczyków.

W Dubaju szklane wieżowce wyrastają wprost z pustynnego piachu. Metro 
jeździ bez motorniczego, ale... 60 lat temu była tam pustynia, zabudowana 
rybackimi wioskami, którymi rządziły tradycyjne klany. Europejczyka 
dzisiejszy Dubaj zachwyca pod wieloma względami. Metropolia ma świetne 
położenie, rozwija się w zadziwiającym tempie, a w pustynnym krajobrazie 
powstają nowoczesne wieżowce o zadziwiającej architekturze. Współczesna, 
o arabskich cechach, zabudowa nowego Dubaju powstaje w międzynarodowych 
pracowniach architektonicznych.

Ryc. 1.
Widok na wieżowce Dubaju 
od strony Zatoki Perskiej
fot. autorki
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Widać w niej arabskie zamiłowanie do błyskotek, rzeczy na pokaz, ale też 
dostęp do nieograniczonych funduszy, jakimi dysponują tamtejsi inwestorzy. To 
w tym mieście wybudowano kilkadziesiąt charakterystycznych drapaczy chmur, 
największe centra handlowe czy sztuczne wyspy. To one stały się symbolem 
tego miasta, a nawet kraju. Widoczna zmiana w krajobrazie pustynnym miała 
miejsce wiele lat temu. Szejkowie rządzący krajem podjęli decyzję o przejściu 
z gospodarki uzależnionej od wydobycia ropy na turystykę i usługi. Decyzja 
zapoczątkowała budowę, w dość krótkim czasie, nowoczesnych, wysokich, 
szklanych budynków.

Ryc. 2.
Widok na „Burj Khalifa” w czasie jego realizavcji wraz 

z sasiednią zabudową
fot. autorki

Ryc. 3.
Widok na „Burj Khalifa” 

z korytarza metra
fot. autorki

Muhammad ibn Raszid Al Maktum (obecny premier i wiceprezydent 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich) przyczynił się do zrealizowania 
najwyższego budynku na świecie – Burj Dubai (Wieża Dubaju), wieżowca, 
którego nazwa została zmieniona w dniu jego otwarcia na Burj Khalifa. Zmiana 
nazwy była formą podziękowania dla władcy sąsiedniego emiratu – Abu Zabi  
– Szejka Chalify ibn Zajeda an-Nahajana (prezydenta federacji Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich), który wsparł finansowo konto budowy wieżowca kwotą 
25 milionów dolarów USA.

Wieżę Khalifa widać z każdego miejsca w Dubaju. Góruje strzelistą bryłą 
nad pozostałą zabudową. Zbliżając się do niej, każdy ma głowę uniesioną do góry 
i nawet gdy stoi się bezpośrednio pod budynkiem, najwyższe piętra ledwo są 
widoczne. Każdy turysta, a słychać w tym miejscu wszystkie języki świata, 
ma obowiązkowo zaplanowaną wycieczkę w to miejsce, a najważniejszym 
punktem takiej wyprawy jest wjazd na taras widokowy (At The Top Observation 
Desk). Taras znajduje się na 124 piętrze, czyli 452 m. Codziennie bilety do 
wejścia na taras widokowy są limitowane (zakup przynajmniej trzy miesiące 
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wcześniej). Dojście do Wieży Khalifa jest najwygodniejsze od strony stacji metra 
(zorganizowana doskonale komunikacja miejska). Krytym, klimatyzowanym 
korytarzem dochodzimy do największego centrum handlowego – Dubai Mall. 
I dopiero drogowskazy prowadzą nas do punktu wejścia.

17 II 2015 r. miałam możliwość zwiedzić i poznać historię budowy jednego 
z najwyższych wieżowców na świecie. Przeżycie jest niesamowite.

Wjazd na taras w Burj Khalifa rozpoczyna się 30 minut wcześniej niż mamy 
wydrukowane na bilecie. Wchodzę do hallu i wytyczonym przejściem zbliżam 
się do bramek, gdzie obowiązuje kontrola bezpieczeństwa, jak na lotnisku.  
Torby prześwietlane są wykrywaczem metalu, a większe bagaże zostają 
w przechowalni. Mam chwilę na obejrzenie wnętrza hallu, gdzie uwagę zwraca 
makieta wieżowca (wysokości ok. 170 cm), a u jej podstawy zamieszczona 
jest  zwięzła informacja o realizacji. Na ścianie wyeksponowany aktualny 
portret szejka Dubaju (Muhammad ibn Raszid Al Maktum – jak mówią o nim 
czule obywatele Emiratów „szejk Mo”). Po kontroli bezpieczeństwa dochodzę 
do wind (zainstalowano ich 57). Są bardzo szybkie i umożliwiają pionową 
komunikację między wszystkimi kondygnacjami. Wykonane przez firmę 
Otis, wystrojem wnętrza nawiązują do estetyki wieżowca. Dyskretna muzyka, 
zastosowane światła LCD w kolorze granatowym uprzyjemniają pasażerom 
podróż na poziom tarasu At The Top Observation Desk. Na 124 piętro (452 m) 
docieram po niespełna minucie. Z niego rozciąga się widok na stary Dubaj, palmę 
Jumeirah, wyspy w kształcie mapy świata, strefę bezcłową Jebel Ali, port, Zatokę 
Perską czy oszałamiający układ drogowy, z główną drogą im. szejka Khalifa bin  
Zayed (potocznie nazywaną „SZR”). Z oddali widać zarys pustyni. Jednak to,  
co zachwyca każdego, to rozmach współczesnej architektury dubajskich  
drapaczy chmur.

Ryc. 4.
Widok z „Burj Khalifa” na drogę „SZR”

fot. autorki

Ryc. 5.
Widok z „Burj Khalifa” na dzielnicę Deira 

– starówkę w Dubaju
fot. autorki
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Projektanci tej współczesnej przestrzeni miasta nie zapomnieli o urbanistyce 
i małej architekturze, nieodzownym elemencie zabudowy. U podstawy Wieży 
Khalifa utworzono sztuczne jezioro z fontannami o długości 275 m. W chwili 
uruchomienia dysz z wodą zostały one zsynchronizowane z efektami dźwięku, 
światła i ognia1. Na tarasie At The Top, z myślą o turyście podziwiającym bajkowe 
widoki i przepełnionym emocjami, zaznaczony został punkt wskazujący północ. 

1 Materiały prezentowane na stałej wystawie w poziomie wejścia i wyjścia z wieżowca 
Burj Khalifa.

Ryc. 6.
„Burj Khalifa” fontanny widoczne z tarasu 

widokowego
fot. autorki

Ryc. 7.
„Burj Khalifa”, miejsce na tarasie 

widokowym wskazujące kierunek północny
fot. autorki

Ryc. 9.
Wyjście na taras widokowy

fot. autorki

Ryc. 8.
Fragment elewacji „Burj 

Khalifa” 
fot. autorki

Pobyt na poziomie 452 m trwa tyle czasu, ile chcemy. Wyczekiwany jest 
moment ok. godziny 18, wraz z uruchomieniem 20-minutowego synchronicznego 
pokazu fontann. Jednak bardziej wyczekiwany jest moment po zachodzie słońca, 
gdy rozbłyśnie cała gama świateł nad miastem. 
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Z zawodowych zainteresowań, mogłam z bliska przyjrzeć się wykonaniu 
budynku, którego powierzchnia użytkowa wynosi 330 tys. m2, z czego 40 tys. m2 

zajmują korytarze i klatki schodowe.
Z tarasu At The Top widoczne są fragmenty okładzin (ok. 26 000 paneli 

szklanych wykonanych z refleksyjnego szkła, w różnych rozmiarach). Rygle 
o cylindrycznym przekroju (kształt płetwy) osłaniają nasłonecznione partie tarasu2.

Panele elewacyjne musiały spełnić wygórowane wymogi techniczne, 
szczególnie odbijania promieni słonecznych i wytrzymałości na bardzo wysokie 
temperatury (w porze lata przekroczone +40°C). Prace elewacyjne rozpoczęte  
21 września 2004 r., które stopniowo zakryły konstrukcję wieżowca, zostały 
zlecone grupie ponad 300 specjalistów z Chin3.

Poziom techniki i użytych materiałów w wieżowcu, jego wnętrzu (nawet 
w toaletach) jest najwyższy. Panujący porządek i ład zaskakuje. Każdy przestrzega 
zasad określonych w tym państwie. Nikt nie żuje gumy, bo obowiązuje zakaz 

2 Materiały prezentowane na stałej wystawie w poziomie wejścia i wyjścia z wieżowca 
Burj Khalifa.

3 Tamże.
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Ryc. 11,12.
Montaż paneli elewacyjnych.

fot. autorki

Ryc. 10.
Rygle o cylindrycznym przekroju 
fot. autorki
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obarczony wysoką karą. Szejkowie mieli marzenie o szklanych domach, 
które zrealizowali. Zbudowali nowoczesny fragment Dubaju, bo chcieli, bo 
dysponowali funduszami.

Zwiedzając Wieżę Kalifa, cały czas szukałam miejsca ekspozycji historii tej 
realizacji. Dopiero w drodze do wyjścia, wzdłuż rampy, zaskoczenie. Rozbawieni 
turyści mijajli stałą wystawę, ale niewielu z nich przystawało. Po obu stronach, 
na ścianach zainstalowano stałą wystawę dokumentującą historię budowy 
drapacza. Na zdjęciach przedstawiono ideę projektu, etapy realizacji, pięcioletnią 
dokumentację fotograficzno-techniczną ukazującą skomplikowaną budowę 
z wielokulturowym personelem projektującym, nadzorującym i budującym ten 
drapacz chmur.

Głównym inwestorem budowy Wieży Khalifa była firma „Emaar Properties”. 
Wykonawstwo powierzono firmom „Samsung Engineering and Construction” 
i „Arabtec i Besix”. Firma „Emaar Properties” wybrała przedsiębiorstwo „Hyder 
Consulting” jako firmę nadzorującą budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej 
oraz firmę „GHD”, która prowadziła analizy i testy konstrukcji betonowych 
i stalowych4. Architektoniczny projekt wykonał Adrian Smith (amerykański 
architekt, autor m.in. wieżowców w Chicago, Londynie, Bostonie, Az-Zahran, 
São Paulo, Szanghaju). Bill Baker (William F. Baker) wykonał projekt konstrukcji. 
Obaj są zatrudnieni w firmie Skidmore, Owings and Merrill5.

Budowa Wieży Khalifa dała zatrudnienie ponad 30 firmom z całego 
świata, co przełożyło się na liczbę 12 000 pracowników, reprezentujących 
100 różnych narodowości.

4 Materiały prezentowane na stałej wystawie w poziomie wejścia i wyjścia z wieżowca 
Burj Khalifa.

5 Tamże.

Ryc. 13.
Prace przy elewacjach

fot. autorki

Ryc. 14.
Makieta wieżowca wraz z dzielnicą 

Downtown Dubai ekspozycja na 
stałej wystawie

fot. autorki
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Prace budowlane pochłonęły ok. 22 milionów roboczogodzin. W styczniu 
2004 r. wydobyto ziemię pod fundamenty, a miesiąc później pierwsze ekipy 
przystąpiły do prac budowlanych. Do budowy fundamentów zużyto 45 000 m3 
betonu, ważącego 110 000 t. Fundamenty wykonano ze 192 pali, o średnicy 
1,5 m każdy. Były one wbite na głębokość 50 m. Pale oraz płyta fundamentowa 
o grubości 3,7 m powstały ze specjalnej mieszanki betonowej, składającej się  
m.in. w 25%  z popiołów, w 7% z pyłu krzemionkowego i wysokiej jakości 
cementu6. Konstrukcję wieży zakotwiono do sześciu najniższych kondygnacji 
wieżowca, tworzących poszerzoną podstawę o szerokości 150 m. Zastosowanie 
takiego rozwiązania konstrukcyjnego zapewniło budynkowi stabilność  i bezpieczne 
przenoszenie obciążeń wieży na podłoże. Do wykonania naziemnej konstrukcji 
użyto 330 000 m3 betonu i 39 000 t. stalowych elementów7.

Wystawa to kompendium wiedzy o zastosowanych rozwiązaniach 
projektowych, konstrukcyjnych i materiałowych. Projekt wieżowca powstał na 
bazie centralnego rdzenia i trzech rozwidleń. Przekrój spiralny na poszczególnych 

6 Materiały prezentowane na stałej wystawie w poziomie wejścia i wyjścia z wieżowca 
Burj Khalifa.

7 Tamże.
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Ryc. 15.
Zespół projektowy z architektem 

A. Smith
fot. autorki

Ryc. 17.
Płyta  fundamentowa wieżowca 

fot. autorki

Ryc. 18.
stal zbrojeniowa dla pali 

fundamentowych wieżowca
fot. autorki
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rozwidleniach tworzy charakterystyczne półki, które mijają się wzajemnie, 
wraz z uzyskaniem kolejnych poziomów. Rozwiązanie z szeroką podstawą 
i zwężającym się kształtem wieży u góry miało za zadanie zredukować skutki 
wiatrów od Zatoki Perskiej na konstrukcję, ale dało też możliwość zastosowania 
nowej formy architektonicznej [1].

Konstrukcja wieży sprawiała projektantom problemy techniczne. Wiatry 
od strony zatoki wymusiły obrócenie wieży o 120° do pierwotnego położenia. 
Wygórowane wymogi aerodynamiki warunkujące kształt budynku (gwiaździste 
rozwidlenia tworzą charakterystyczne półki, które mijają się wzajemnie, wraz 
z uzyskaniem kolejnych poziomów. Rozwiązanie z szeroką podstawą i zwężającym 
się kształtem wieży u góry miało za zadanie zredukować skutki wiatrów od 

Zatoki Perskiej na konstrukcje, ale dało możliwości zastosowania nowej formy 
architektonicznej. Konstrukcja wieży sprawiała projektantom problemy techniczne. 
Wiatry od strony zatoki wymusiły obrócenie wieży o 120° od pierwotnego położenia. 
Zapewnione wygórowane wymogi aerodynamiki, warunkujące kształt wieżowca 

Ryc. 19.
Plan wieżowca
fot. autorki

Ryc. 20.
Iglica wieżowca
fot. autorki

Ryc. 21
Iglica wieżowca 

w trakcie realizacji
fot. autorki
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(gwieździste rzuty kondygnacji) zapewniły mieszkańcom i użytkownikom innych 
przestrzeni ciekawsze widoki na Zatokę Perską. Nowa forma architektoniczna 
wieżowca nadała mu smukłości dzięki zastosowaniu na szczycie iglicy. Zajęła ona 
46 pięter i jest widoczna z odległości 95 km8. 

Kolejnym wymogiem, który musieli spełnić projektanci, były zalecenia 
przeciwpożarowe. W tym celu co 25 pięter zaprojektowano hermetyczne, 
klimatyzowane pomieszczenia o podwyższonej odporności ogniowej9. Realizacja 
tej inwestycji to rekordy. Jeden z nich miał miejsce w dn. 7 kwietnia 2008 r. 
W tym dniu zakończono wylewanie betonu, pompując go pionowo na wysokość 
606 m (tj. 155 piętro)10. 

Dlaczego obiekt przybrał taki kształt? Gdzie szukano inspiracji? Dlaczego 
właśnie tak i w tym miejscu? Odpowiedź na te pytania również znajduje się na 
wystawie. Kształt wieży nawiązuje do spiralnego rozwiązania zastosowanyego 

w minarecie meczetu w Samarze (Irak), a trzyczłonowa konstrukcja to 
odwzorowanie tropikalnego kwiatu Hymenocallis (pustynny kwiat Ismena 
rosnący w okolicy Dubaju). Architekt Adrian Smith spełnił wymóg nawiązania 
do tradycyjnej architektury islamu i jej ornamentyki11.

8 Materiały prezentowane na stałej wystawie w poziomie wejścia i wyjścia z wieżowca 
Burj Khalifa.

9 Materiały prezentowane na stałej wystawie w poziomie wejścia i wyjścia z wieżowca 
Burj Khalifa. 

10 Tamże.
11 Tamże.
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Ryc. 20.
 inspiracje do projektu – 
stała wystawa
fot. autorki

Ryc. 22,23.
Inspiracje do projektu – plan, przyroda, architektura islamu – stała wystawa

fot. autorki
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Budowę najwyższego wielofunkcyjnego wieżowca liczącego 828 m 
wysokości zakończono 1 października 2009 r., a uroczyste otwarcie przez szejka 
Muhammad ibn Raszid Al Maktum nastąpiło 4 stycznia 2010 r12.

Wieżowiec Burj Khalifa stanął w kompleksie 6-akrowego parku, z 12- hekta-
rowym jeziorem oraz w zabudowie 30000 mieszkań, 9 hoteli, 19 wieżowców 
i centrum handlowego, w którym na czterech kondygnacjach umieszczono ponad 
tysiąc sklepów, a przejście jednej kondygnacji zajmuje ok. 30 min marszu13. 
Na poszczególnych kondygnacjach Wieży Khalifa, liczącej w sumie 163 piętra, 
umieszczono: w podziemiach 2957 miejsc parkingowych, basen na 76. piętrze, 
restaurację „At.mosphere” na 122. piętrze (441,96 m), klub nocny na 144 piętrze, 
a najwyżej położony meczet usytuowano na 158 piętrze14. W drapaczu chmur 
usytuowano czteropiętrowy fitness klub i centrum rekreacji. Komunikację 
pionową obsługuje 57 wind dwupokładowych o pojemności 21 osób każda, osiem 
schodów ruchomych oraz wydzielone klatki schodowe. W wieżowcu znajduje 
się 900 mieszkań, 37 pięter przeznaczono na biura ulokowane na powierzchni 
24 295 m2. Najniższe piętra są przeznaczone na hotel ze 160 pokojami gościnnymi 
i apartamentami, których wystrój zaprojektował Giorgio Armani15. Na rynku 
nieruchomości wystawiono do sprzedaży 144 mieszkania dla prywatnych 

12 Tamże.
13 Materiały prezentowane na stałej wystawie w poziomie wejścia i wyjścia z wieżowca 

Burj Khalifa.
14 Tamże.
15 Tamże.

Ryc. 24.
Jedna z wielu makiet wieżowca – 

stała wystawa
fot. autorki

Ryc. 25.
Jedna z wielu makiet wieżowca – stała wystawa

fot. autorki
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inwestorów. Pierwsi goście pojawili się w tym gmachu w lutym 2010 roku16. 
Od tego momentu tajwański biurowiec Taipei 101 o wysokości „tylko” 509 m, 
musiał ustąpić miejsca Wieży Khalifa17.

Realizacja ta to przełom we współczesnej architekturze skupiający uwagę 
widza. Zapoczątkowała coraz śmielsze i wyższe projekty drapaczy chmur. Tak 
jak w przypadku amerykańskich realizacji sprzed stu lat, architekci projektowali 
wysokie budynki, podejmując odważne decyzje w projektowaniu konstrukcji, 
ryzyka fi nansowania budowy czy pokonywaniu własnych ambicji. Wieża Kalifa, 
jej budowa, to spełnienie wielu wymogów – rozwiązania współczesnej inżynierii, 
nauki, nowoczesnej technologii, ale także wzornictwa.  Dlatego, porównując 
tę wieżę do amerykańskich drapaczy chmur, widzimy te same problemy, ale 
inne epoki. Dubaj przyciąga magią współczesnej architektury, a udało się to 
osiągnąć dzięki międzynarodowej współpracy, dynamice rozwoju i bogactwie 
Bliskiego Wschodu.

Burj Khalifa od momentu otwarcia wzbudza stałe zainteresowanie. To 
nadal jedno z dziwnych miejsc w świecie, przyciągaja jak magnes. Budynek 
to miejsce rekordów w ekstremalnych dziedzinach sportu, zdjęć do reklam czy 
fi lmów (IV część fi lmu „Mission: Impossible” – „Ghost Protocol”), a także 
widowiskowych pokazów sztucznych ogni w każdy Nowy Rok18. 

Euforia zachwytów mija i Burj Khalifa budzi też kontrowersje. Zyskał 
miano najmniej ekologicznego wieżowca, a jego utrzymanie pochłania duże 
kwoty. Zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej wymaga takiego zasilania 
jak dla średniego miasta, dostarczenie wody pitnej na poszczególne kondygnacje 
to najpierw odsolenie wody morskiej, a następnie pokonanie odległości pół 
kilometra w górę. Nie wspominając o utylizacji ścieków19.

Ponadto wszystkie pomieszczenia Wieży Khalifa muszą spełniać warunki 
dotyczące odpowiedniej temperatury wewnątrz wszystkich sal. Wymaga to 
zastosowania skomplikowanych urządzeń technicznych. Wszystko kosztuje tysiące 
dolarów. A co z niewykorzystanymi ostatnimi czterdziestoma piętrami, które 
mogą być tylko przestrzenią magazynową? Kto wynajmie takie powierzchnie?20

Jedyną ekologiczną instalacją jest system odzyskiwania i przechowywania 
wody powstającej na ścianach budynku w wyniku dużej różnicy temperatury 
pomiędzy klimatyzowanymi wnętrzami a temperaturą powietrza panującą na 
zewnątrz (w lecie powyżej +40°C). Woda ta wykorzystywana jest do pielęgnacji 
parku utworzonego wokół wieży21.

16 Materiały prezentowane na stałej wystawie w poziomie wejścia i wyjścia z wieżowca 
Burj Khalifa.

17 Tamże.
18 Tamże. 
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.

M. Bednarkiewicz – Wieża Khalifa jako jeden z wielu elementów zmieniajcych...
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Ryc. 26.
Realizacja wieżowców – stała wystawa

fot. autorki

Ryc. 27.
„Wieża Khalifa” – po prawej stornie, 

widziana z kolejki metra
fot. autorki

Nowopowstałe, wysokie budynki świata przypominają swymi konstrukcjami 
kadry z filmów since fiction. Ale tak wygląda wielokulturowy Dubaj, synonim 
przepychu i bogactwa. Od 1995 r. w intensywnym tempie zabudowywane miasto 
jest najszybciej rozwijającą się metropolią Dubaju, zaprojektowanego z typowym 
dla jego rdzennych obywateli rozmachem i zamiłowaniem do błyskotek. Niestety 
decyzje o realizacji wysokich budynków bezpowrotnie zmieniły pustynny 
krajobraz. Jednak dzięki temu nastąpił rozwój turystyki i usług, które znacząco 
przyczyniają się do rozwoju kraju.To miejsce stało się realizacją wielu pomysłów. 
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Summary

Mosques and old buildings are typical for Arabic architecture, but there is this 
new Dubai with its modern quarters, including Downtown Dubai. It is here that 
the skyscrapers so characteristic and prevailing over the desert landscape have 
been built. The topic of this article is my relationship  and perception of Burj 
Dubai – one of the world’s highest buildings, constructed between 2004 and 
2009. It is one of the 28 skyscrapers the height of which exceeds 250 metres. It 
is exceptional and dominates the city panorama. It is 206 floors high, including 
106 utilitarian floors. Initially, Burj Dubai was to be about 560 metres high, but the 
architect changed its height three times. The technical solutions applied during its 
construction allowed crossing many borders and constructing higher and higher 
buildings. It was a challenge for the architects to overcome the difficulties created 
by the desert, the wind directions as well as the mentality of the locals.

Burj Khalifa as one of numerous elements enriching 
the deserticolous landscape of Dubai

M. Bednarkiewicz – Wieża Khalifa jako jeden z wielu elementów zmieniajcych...
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Politechnika Łódzka
Zakład Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków

Po Obłasti – wędrówki przez spustoszoną krainę i co z nich wynika

Ganz im Osten gab es eine Gegend, die sah auf der Karte wie ein                            
abgerissenes Ohr aus. „Ostpreußen” hieß das Ohr, unten stand es „unter 
polnischer” und oben „unter sowjetischer Verwaltung”. Eine größere 
Stadt war da eingezeichnet: Königsberg.

Sönke Krüger. Vertrieben. Die Geschichte           
meiner ostpreußischen Familie. 
Tekst z „Die Welt” 12.01.2015

Na rewizjonistycznych mapach Prusy Wschodnie mogą wydawać się 
rzeczywiście trochę jak porzucone nad morzem odcięte ucho. Dziś są nasze. I ucho 
w części też. Głowa – czyli dawna Rzesza i właściwe Niemcy – leżą jakoś dalej 
na zachód1. Wokół – wrogie, słowiańskie lub bałtyjskie ziemie. Wersal i Poczdam 
swoje zdziałały w rozkawałkowaniu tego cielska. 

My widzimy to inaczej pod każdym względem. Dla nas wystarczy 
jednakowoż jedna konstatacja – dawne Wschodnie Prusy to bardzo ciekawa 
historycznie kraina – nawet można by rzec: w XVII w. potencjalne samodzielne 
„państewko nadbałtyckie” zaplątane jednak ostatecznie w środkowoeuropejską 
politykę Hohenzollernów, scalone z ewoluującymi Prusami, potem Niemcami 
i w końcu przegrane dla siebie samego (i dla nich również). Szkoda albo dobrze. 
Zależy jak i skąd się patrzy.

Po 1945 r. postąpiono bowiem jeszcze bardziej radykalnie niż po Wersalu: 
feralne ucho przecięto na dwie nierówne części. Południowa część „małżowiny”, 
mimo blizn, przyrosła z czasem do polskiego ciała. Północna nie miała 
w co wrosnąć (łączyć Prusy z komunistycznymi obyczajami i to też w sposób 
karkołomny i wątpliwy mogło tylko NRD). ZSRR nie potrzebował tego zresztą 
nigdy na zdobycznych terytoriach – stąd bezceremonialne podejście do śladów 
przeszłości – ba, całych miast. Pewnie dlatego Obłast w sensie stosunku do 
miejscowego dziedzictwa pozostała niemal do dziś niechcianym przeszczepem 
– preparatem wymagającym odpowiednio radykalnej i brutalnej kuracji, co 
zwłaszcza na początku miało przerażający wymiar2. Chodziło jednak, bagatela, 
o sprawę niełatwą – oczyszczenie podbitego terytorium o powierzchni 13 300 km² 
z 800 lat historii…

1 Zastanawia mnie, co z drugim uchem – tu brak sugestii ze strony wrażliwych, 
niemieckich obserwatorów, a szkoda.

2 H.v.Lehndorff , Dziennik z Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z lat 1945-1947, 
Warszawa 2013.
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Z ludźmi poradzono sobie najłatwiej. Część zdążyła się ewakuować, część 
zginęła, a resztę deportowano w pierwszych powojennych latach. Rosjanie nie 
podają, ilu mają na swym terenie rdzennych Wschodnioprusaków. My mamy resztki 
Mazurów i Warmiaków. Natomiast w Obwodzie na miejscu autochtonów jest od 
70 lat inna, dość mieszana społeczność. No właśnie, to pytanie powraca – w jakim 
stopniu to społeczność zżyta z otoczeniem, na ile poszukująca tożsamości, a może 
obojętna? Obserwowane lokalne inicjatywy zdają się świadczyć, że powstaje jakaś 
symbioza, konglomerat rosyjskości i wschodniopruskości. Oby pozytywny.

Będzie to zatem opowieść o poznawaniu drugiej, mniej popularnej 
części tej „przerąbanej małżowiny” – północnych Wschodnich Prus (stosując 
dawną nomenklaturę). Krainy do dziś dotkniętej piętnem wojny, zaniechania, 
opuszczenia, ale fascynującej i często pięknej, choć smutne to piękno.

Opisy? Relacje? Reportaże? Jest ich naturalnie sporo i to nie miejsce na ich 
analizę. Poprzestańmy na tych w miarę współczesnych i dotyczących wątków: 
wpływ wojny na krajobraz, destrukcja krajobrazu kulturowego, totalitaryzm 
a pejzaż (można wybierać). Ale pamiętajmy, że w XX wieku dwukrotnie przeżyły 
ówczesne Prusy Wschodnie kataklizmy, które odbiły się na ich obliczu i dokonały 
istotnych przemian.

Zacznijmy umownie od pierwszego dwudziestowiecznego wstrząsu, który 
„ucha” nie przeciął, ale miał swe reperkusje dla jego obrazu. Niemal 100 lat 
temu wybitny królewiecki dziennikarz Ludwig Goldstein napisał broszurę 
o jego podróży przez zniszczone wojną obszary Prus Wschodnich i opisującą 
efekty odbudowy prowincji po spustoszeniach dokonanych przez Rosjan w 1914 
i 1915 roku3. Zawsze kompetentnie, czasem żartobliwie Goldstein starał się 
ukazać oblicze podnoszonych z ruin miasteczek i wiosek, które odwiedzał. Był 
bystrym i surowym obserwatorem. Dlatego wiedział, co spośród powstających 
budowli pasuje do tutejszego krajobrazu, a co wygląda dziwacznie. Ja zbliżoną 
trasę zrobiłem stulecie później w kompletnie innych realiach. Znacząca część 
odwiedzanych miejscowości wyglądała inaczej, albo ich już wcale nie było.

Bo od tamtych czasów zmieniło się niemal wszystko prócz naturalnych 
składników pejzażu. Minęła cała epoka, albo nawet dwie. Z Prus Wschodnich nie 
ostała się nawet nazwa. Ich terytorium podzielono między Polskę i Rosję, a skrawki 
dostały się Litwie. Kolosalnym przemianom uległ krajobraz architektoniczny – 
utracił dużą część swych składników, istniejących tu przez setki lat i tworzących 
jego tożsamość. To bardzo interesujące doświadczenia: oglądanie opuszczonych 
miejsc, siedlisk, całych miasteczek – takich osadniczych „hiatusów”. Pojawiły się 
też oczywiście elementy nowe, różnego typu inwestycje – choćby osiedla bloków, 
kompleksy PGR-ów i kołchozów.

3 L.  Goldstein, Der Wiederaufbau Ostpreußens 1914/19. Königsberg i. Pr. 1919.



67

Ale procesy te miały charakter nierówny. Możemy mówić o wyraźnym 
podziale i zróżnicowaniu współczesnych krajobrazów kulturowych wedle 
chirurgicznego „cięcia” wspomnianego ucha. Nasza część dawnych Prus została 
w dużej mierze „oswojona” i z różnym skutkiem na nowo zagospodarowana. 
Choć nie zawsze były to procesy w pełni udane i pozytywne, to jednak Warmia, 
Mazury i Powiśle zachowały większość historycznej struktury osadniczej. Mimo 
skutków wojny, ale i późniejszych, nieprzemyślanych zniszczeń i bezsensownych 
strat, utrzymały sporo swej dawnej tożsamości architektonicznej. Przetrwały tu 
niemal wszystkie budowle monumentalne z okresu średniowiecza – kościoły 
i zamki, jako budowle zachowane lub podniesione z ruin. Świątynie wyburzano 
sporadycznie, zwłaszcza te luterańskie i do tego zgorzałe w 1945 r. – np. Elbląg, 
Jedwabne, Ryn, Szalmia. Pozostałe utrzymały/odzyskały funkcje sakralne z całą 
konsekwencją naturalnych związków z lokalną społecznością. I z całym ładunkiem 
tradycji, świąt, cmentarzy, procesji itp. kultywowanych wedle „kresowych” reguł 
– solidnie i żarliwie przez katolików i prawosławnych. Przepadła natomiast, prócz 
wyjątków (m.in. Reszel, Mrągowo, Orneta, fragmentarycznie Ełk), zabudowa 
większości starych śródmieść. Straty pod tym względem są niepowetowane, ale 
przetrwały przynajmniej niektóre elementy rozplanowania – siatka ulic, place, 

J. Salm – Po Obłasti – wędrówki przez spustoszoną krainę i co z nich wynika
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prócz wspomnianych obiektów monumentalnych, także relikty obwarowań 
(odcinki murów, pojedyncze baszty lub bramy4). Ale nie ma wątpliwości, że po 
1945 r., mimo dających się wyliczyć zaniechań i błędów, stworzono funkcjonujący 
do dziś system ochrony dziedzictwa przeszłości. Nieszczelny, niekonsekwentny, 
nie wolny od błędów, ale jednak w wielu przypadkach skuteczny i pozwalający 
chronić liczne budowle i zespoły.

Mimo zaburzenia, czy zdecydowanej przemiany dawnej struktury 
gospodarczej i transportowo-komunikacyjnej, obecne Warmińsko-Mazurskie 
utrzymało także swój tradycyjny, rolniczy charakter i rozwinęło (jeszcze w PRL-u) 
turystyczny profil. Forsowano go wprawdzie w wersji „niemiecko-patriotycznej” 
od czasów przedwojennych, ale PRL nie miał takich ideologicznych aspiracji5. 
Wątek powrotu do macierzy istniał tu, ale nie był najważniejszy – jak np. na Śląsku. 
Postawiono w odniesieniu do „wakacji w krainie tysiąca jezior” zarówno na 
masowość (ośrodki FWP, spływy, obozy harcerskie, w tym Akcja Frombork) jak 
i elitarność (ilu prominentów i artystów wzbogaciło się o daczę na Mazurach?). 
Ale nie miejsce tu na ocenę i omówienie różnych aspektów polonizowania tych 
obszarów. Abstrahując od metod rozwiązania wątków narodowościowych – 
deportacji po 1945 r. dawnej ludności, napływu kolonistów, przesiedleńców, 
ale i ofiar akcji „Wisła”, na późniejszym „sprzedaniu” Mazurów i Warmiaków 
kończąc, można powiedzieć, że województwo warmińsko-mazurskie jest dziś 
zintegrowane z resztą kraju i stanowi scalony z macierzą składnik naszego państwa. 

Zdecydowanie inaczej było z obszarem za naszą północną granicą. Obwód 
Kaliningradzki był obcy i enigmatyczny – niedostępny dla ruchu turystycznego 
aż po lata 90. XX wieku. Pozostawał odizolowaną i zmilitaryzowaną enklawą, 
co nie pozwalało określić długo skali zaistniałych tu zniszczeń i przemian. Nie 
wiadomo było, czy przetrwały wojnę i kolejne dekady po jej zakończeniu nie 
tylko najważniejsze zabytki, ale całe osiedla czy miasteczka – ostatnie relacje 
uciekających Niemców mówiły o wielkich zniszczeniach. 

Parę rzeczy było prawie pewnych: po 1945 r. nie istniały tu jakiekolwiek 
potrzeby ani reguły dotyczące ochrony zabytków, ratowania pamiątek przeszłości. 
Nie ma wątpliwości, że władze radzieckie nie zamierzały jakichkolwiek 
historycznych obiektów z terenu dawnej III Rzeszy (a należał do nich zdobyty 
fragment Prus Wschodnich) tak kwalifikować. Co istotne, obiekty sakralne 
nie zostały przejęte przez organizacje i instytucje religijne, bo oficjalnie nie 
było ich w Obwodzie Kaliningradzkim aż po „pierestrojkę”. Dlatego niszczały 
i przepadały6. Nie chroniła ich napływowa, zlaicyzowana ludność sowiecka, 

4 Oczywiście destrukcja obwarowań nastąpiła znacznie wcześniej – głównie w XIX w. 
Najbardziej spektakularne straty wywołane działaniami wojennymi 1945 r. lub pracami 
rozbiórkowymi po zakończeniu wojny to mym zdaniem zniesienie w pełni zachowanej 
bastei przedbramia bramy Garncarskiej w Pasłęku, rozbiórki odcinków murów Nidzicy, 
Morąga i kilku innych miast. Sprawa wymaga rozpoznania.

5 R.  Traba, Wschodniopruskość op. cit., ss. 340-354.
6 Najbardziej spektakularnym czy wręcz symbolicznym przykładem jest stojący na 

poligonie i sukcesywnie niszczony gotycki kościół w Demjanowce/Gross Engelau, ale 
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co najwyżej, dokąd zapewniały ochronę, przeznaczano je na świetlice, składy 
i magazyny. Później opuszczano lub burzono. Wiadomo było jeszcze jedno – 
Obwód został w dużym stopniu zmilitaryzowany. Nie można się dziwić, że nie 
obowiązywały tam jakiekolwiek reguły dotyczące ochrony zabytków. 

Dlatego zawsze (przed 1989 r.), przeglądając wspomniany wyżej tekst 
Ludwiga Goldsteina zastanawiałem się, czy coś zostało ze sporej części opisy-
wanych przez niego miejscowości. Jak wspomniano, do „pierestrojki” przekazy 
były dość skromne i wybiórcze. Z czasem pojawiły się relacje niemieckie i rzadziej 
polskie, próbujące ocenić stan zachowania miast, miasteczek i wiosek. A przy 
okazji, w bardziej usystematyzowany sposób, próbowano przedstawić informacje 
o kondycji zabytków architektury znanych z przedwojennych inwentarzy i re-
jestrów. Także – by określić bezmiar powstałych strat. Jednakże kompletnego 
remanentu, pewnie i z politycznych przyczyn dotąd nie uzyskaliśmy i pewnie nie 
uzyskamy. Są pomniejsze, czasem wartościowe publikacje. Najistotniejszą rolę 
odgrywa pod tym względem nowa edycja „Dehio-Handbuch” – katalogu zabytków 

przecież braku ochrony zabytków i niestosowania europejskich norm w tym zakresie 
można znaleźć znacznie więcej.
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dawnej prowincji z przyległościami7. Pojawiły się też publikacje tematyczne 
– np. dotyczące stopnia zachowania przedwojennej zabudowy Królewca, 
czy kościołów sprzed 1945 r.8. Warto przy okazji wspomnieć, że i w Polsce 
podjęto interesującą próbę ukazania ważnych zabytków całości dawnych Prus 
Wschodnich9. Generalnie brak dotąd odpowiadającego współczesnym wymogom, 
kompleksowego opracowania dziejów sztuki regionu, choć próby takie bywały 
podejmowane. Znów wspomnieć trzeba o publikacjach polskich, które w pewien 
sposób te lukę wypełniają10. Syntetyczne ujęcie historii sztuki omawianego 
obszaru od średniowiecza do współczesności zawiera też monumentalna seria 
„Historii Pomorza”. Pozostanę tu przy tomie ostatnim – najnowszym, dotyczącym 
XX wieku, ale i wcześniejsze były profesjonalną syntezą historii i kultury 
tego obszaru11. 

Na końcu pozostaje do wymienienia para książek o znacznie bardziej złożonej 
treści. Mało w nich informacji o sprawach architektoniczno-urbanistycznych, 
ale sporo tam danych pozwalających zrozumieć problem Wschodnich  
Prus w bardzo dobrze podanym, wielowątkowym kontekście12. Pisali o tym  
i R. Traba, i A. Kössert, choć akurat architektura i urbanistyka nie była z oczy-
wistych względów (zainteresowań autorów) wątkiem w ich pracach istotnym.

Moje zainteresowania Wschodnimi Prusami spowodowały, że w okresie 
wspomnianej „izolacji” sprzed „pierestrojki” wciąż brakowało mi wiedzy 
o krajobrazie północnej części dawnych Prus. Niby bliskie, ale niedostępne były 
leżące o „rzut kamieniem” miasteczka i zabytki13. 

Dlatego po otwarciu części Obwodu dla ruchu turystycznego (stało się 
to bodaj w 1989 r.) zdecydowałem się podjąć pierwszą eskapadę w tamte 
strony. Sierpniowa wyprawa w 1991 r. objęła Kaliningrad oraz kilkanaście 
miasteczek i wsi w centralnej i południowej części Obłasti. Byliśmy wtedy m.in. 
w Mamonowie/Świętej Siekierce/Heiligenbeil, ale też w Gwardiejsku/Tapiawie 
i Znamieńsku/Welawie. To ostatnie miasteczko, dziś chaotyczny, pusty układ 

7 Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler West- und Ostpreußen. Die ehemaligen Provinzen 
West- und Ostpreußen (Deutschordensland Preußen) mit Bütower und Lauenburger 
Land. Beaarb. v. M. Antoni, Berlin-München 1993.

8 B.  Köster, Königsberg: Architektur aus deutscher Zeit, Husum 2005. I w tej pracy 
sporo jest luk i niepełnych danych. Kaliningradzkie ślady przedwojennego miasta 
wymagają dalszych badań.

9 A.  Rzempołuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, 
Olsztyn 1992.

10 A.  Rzempołuch, Polskie regiony: Warmia i Mazury, [w:] Folia Fromborcensia II, 
Frombork 1999, ss. 5-48.

11  Historia Pomorza, Tom IV (1850-1918), Cz. II, Polityka i kulturs, pod red. 
S. Salmanowicza, Toruń 2002, ss. 450-459. 

12 R.  Traba, Wschodniopruskość, Poznań-Warszawa 2005; A. Kössert, Prusy Wschodnie. 
Historia i mit. Warszawa 2009.

13 Niemal jak przedstawiciel wrogiego Ziomkostwa stawałem wówczas przy szlabanie 
w Gronowie i gapiłem się na niedostępny Obwód.
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z samotną ruiną kościoła przypomniało, jak ulotna jest materia14. Pokłosiem tej 
eskapady były m.in. reportaże w łódzkiej Gazecie Wyborczej15. Potem przyszły 
kolejne dwa wyjazdy, które zaowocowały popularno-naukowymi relacjami16. 
Odwiedziłem wtedy szereg miejscowości nadgranicznych (lub miejsc gdzie do 
drugiej połowy XX wieku istniały założone w średniowieczu miasteczka – jak 
np. opuszczone Cynty). Był też postój w Gwardiejsku – dawnym Frydlądzie, 
gdzie przetrwał świetny gotycki kościół (dziś cerkiew) i małe fragmenty murów 
obronnych tej „modelowej” krzyżackiej lokacji. Ale położonego na drugim brzegu 
Łyny wzorcowego osiedla z lat dwudziestych wówczas nie namierzyłem – bo 
o nim jeszcze nie wiedziałem. 

14 W Welawie do końca wojny zachowany był gotycki ratusz, jedna ze  średniowiecznych 
bram miejskich oraz duży zespół kamienic. Nie przetrwało z tego nic. To reguła odnośnie 
miasteczek Obłasti.

15 J .  Salm,  Twierdza nad Pregołą [w:] Gazeta Łódzka na weekend (4.10.1991), tenże, Na 
zachód od Królewca [w:] Gazeta Łódzka na weekend  (11.10.1991); J .  Salm, Miasta 
przygraniczne [w:] Spotkania z Zabytkami  Nr 12, 1993, ss. 18-20. Rzecz dotyczyła 
Gierdaw i Frydlądu, czyli Żeleznodorożnego i Gwardiejska.; tenże: Po Obwodzie, czyli 
krótka podróż do Oziorska, Gusiewa i Wystruci, [w:] Borussia: 30. 2007, ss. 105-112.

16 J .  Salm, Miasta przygraniczne [w:] Spotkania z Zabytkami  Nr 12, 1993, ss. 18-20. 
Rzecz dotyczyła Gierdaw i Frydlądu, czyli Żeleznodorożnego i Gwardiejska.; tenże: 
Po Obwodzie, czyli krótka podróż do Oziorska, Gusiewa i Wystruci, [w:] Borussia: 30. 
2007, ss. 105-112.
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Nie ma wątpliwości, że te odwiedziny i dokonane notatki bardzo przydały 
się do mych badań nad architekturą i urbanistyką tej dziwnej krainy. Pozwoliły 
stwierdzić rzeczywiście gigantyczny stopień utraty/zaniku bądź dekapitalizacji 
substancji architektonicznej sprzed 1945 r., w tym zwłaszcza obiektów 
zabytkowych. Można wręcz uznać, że w ZSRR świadomie dążono do likwidacji 
wszelkich zabytkowych czy historycznych elementów miejscowego krajobrazu, 
zamieniając go w zdewastowany kołchozowo-militarny konglomerat. Na tym 
też polega (co ze smutkiem trzeba przyznać) fatalne podejście Rosji, wcześniej 
ZSRR do dziedzictwa Prus Wschodnich. Dopiero od niedawna podjęto kroki do 
ratowania pojedynczych zabytków. I głównie to zasługa raczej nie państwa, ale 
ludzi i stowarzyszeń. 

Kolejne podróże po Obwodzie miały miejsce już w pierwszej dekadzie 
XXI wieku. Znów był Kaliningrad (i trudne noclegi w pewnym dramatycznie 
surowym w kwestii standartów obszczeżitiu). Był to objazd kolejnych kilkunastu 
miejsc, wraz z magicznym wypadem na Mierzeję Kurońską z jej specyficzną, 
ciemnobrązową plażą. Potem Gierdawy/Żeleznodorożnyj – jeszcze z nieza-
walonymi wtedy spichlerzami na zapleczu północnej pierzei rynku. Utracono tu 
szansę na ocalenie może najbardziej „malarskiego” miasta z czasów odbudowy 
po zniszczeniach I wojny17. Moim zdaniem Gierdawy/Żeleznodorożnyj mogły 
być niemal Kazimierzem tego regionu.

17 J .  Salm, Odbudowa…. op. cit., ss. 163-177.

Ryc. 4.
Wystruć-Czerniachowsk. Ulica Elewatorna – d. Kamswykerweg na osiedlu Bunte Reihe

fot. autora
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Na koniec, wiosną 2006 roku wybrałem się, głównie dzięki uprzejmości 
ówczesnych władz Gołdapi, do miejscowości niezwykle ważnych dla krajobrazu 
kulturowego dawnych Prus Wschodnich – Darkiejm, Gąbina i Wystruci. To znów 
była wyprawa przedziwna i sympatyczna. Nie zapomnę młyna w Ozjorsku, 
jego ówczesnego czeskiego właściciela i „odkrycia” kilku zabytkowych 
budowli, których przetrwania nigdy bym nie przypuszczał. Tak było zwłaszcza 
z otoczoną bzami ozjorską rezydencją Wiechertów, ale i świetnymi zespołami 
mieszkaniowymi w Gusiewie/Gąbinie i Czerniachowsku/Wystruci. Wtedy 
zwiedziłem też podniszczały zamek w Majowce/Georgenburgu, gdzie o mały 
włos nie padłem ofiarą sfory miejscowych kundelków.

Uwielbiam przyrodę Obwodu Kaliningradzkiego. Odrastającą pruską 
Puszczę Romincką, odzyskującą wykarczowane niegdyś knieje i wkradającą się 
z rozmysłem na sowieckie pola, szpalery drożne niewycinane tak jak w Rzecz-
pospolitej, cholerne, dziurawe szosy i brukowane trakty. Takie i inne objawy 
europejskiego świata, co może został skopany, ale ma szansę na przetrwanie.

Niezwykle cenię sobie wspomnienia z tych wszystkich wyjazdów. Nie tylko 
z racji spotkań z zabytkami albo śladami po nich, co też każdorazowo bywało 
fascynujące, choć czasem smutne. Ciekawe były też spotkania z ludźmi, zderzenia 
z sympatią, ale również obojętnością i beznadzieją. Ale przecież tamten rosyjski 
świat, mimo że nie potrzebował  przeszłości i dziś nie jest tego chyba pewny, 
próbuje odnaleźć się w potrzaskanej, niekompletnej scenerii. Są w niej ślady 
wschodniopruskości i sowietów. Są wyraźne akcenty bezwzględnego kapitalizmu. 
Trzeba być wdzięcznym Rosjanom, że jednak próbują po swojemu – czasem 
dość bezceremonialnie oswoić Wschodnie Prusy po dekadach ich niszczenia 
i rugowania. W tym widzę szansę na przyszłość. 

J. Salm – Po Obłasti – wędrówki przez spustoszoną krainę i co z nich wynika
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Rafał Szrajber
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Pracownia Projektowania Przestrzeni Wirtualnych i Gier

Architekt w przestrzeni wirtualnej, czyli tam i z powrotem

Artykuł ma na celu pokazanie wzajemnych powiązań sposobu 
projektowania i odbioru przestrzeni wirtualnych gier wideo 
z projektowaniem architektonicznym. Z uwagi na rosnące znaczenie 
kulturotwórcze gier wideo oraz wielomilionowe zaangażowanie 
użytkowników w ten typ rozgrywki, istotnym wydaje się zrozumienie 
mechanizmów i sposobów kreowania cyfrowych światów. Autor 
chce pokazać jak, tworząc światy gier wideo, korzystać z wiedzy 
architektonicznej i jak architekci mogą wykorzystywać wiedzę dotyczącą 
projektowania gier w realnym świecie.
Zaprezentowane zostaną działania artystyczne łączące oba te światy jako 
sposób podsumowania badań bazujących na własnych doświadczeniach 
projektowych opartych na przenikaniu się wiedzy z obu obszarów.

Architektura jako dziedzina nauki to bardzo szeroki obszar, który pojawia 
się wszędzie tam, gdzie przestrzeń staje się istotnym czynnikiem definiującym 
użytkownika i jego zachowania. Wirtualne światy są szczególnym przypadkiem 
z uwagi na podporządkowanie ich kreacji potrzebom i oczekiwaniom uczestnika 
przestrzeni. Prawidłowo opisana przestrzeń pozwalająca czerpać odbiorcy 
z jej zawartości, czy to jako sposobu nawigacji czy opowiadania historii, staje 
się więc istotnym elementem gry wideo. Przestrzeń wirtualna obecnie jest 
nieuniknioną składową procesu projektowego. To w postaci cyfrowej dokonuje 
się współczesny zapis architektury nim przybierze rzeczywistą formę. Zapis taki 
może przybrać formę uproszczoną – dwuwymiarowych rzutów odnoszących się 
do trójwymiarowego obiektu, ale i w pełni odwzorowany trójwymiarowo fragment 
przestrzeni zdefiniowany przez architekturę i towarzyszący jej język zapisu (rysunek 
techniczny czy technologie BIM). Podobny podział,  uwarunkowany rozwojem 
technologicznym i sposobem reprezentacji, dzieli przestrzeń udostępnianą w grach 
wideo na dwuwymiarową i trójwymiarową. Widać powiązanie obu dziedzin, 
a co istotne, w obu przypadkach występują do dziś przedstawione formy ich 
reprezentatywnego zapisu, w architekturze spowodowane przyjętym sposobem 
prezentacji i zapisu dokumentacji architektonicznej, w grach natomiast przyjętą 
konwencją rozgrywki, sposobem opowiadania historii czy umiejętnościami 
twórców. Żaden ze sposobów opisujących przestrzeń gry, podobnie jak w projekcie 
architektonicznym sposób jego reprezentacji, nie określa jakości projektowanej 
przestrzeni i odczuć płynących z jej odbioru – może być natomiast pomocny 
przy ich projektowaniu by doświadczyć jej na etapie projektowania. Prowadzone 
badania i porównania oraz własne przenoszenie doświadczenia na oba obszary 



76

Łódź U Like 2015/2016

– ten związany z grami wideo i ten z projektowaniem rzeczywistych obiektów 
– pozwoliły autorowi na wzbogacenie warsztatu projektowego i pełniejsze 
spojrzenie na projektowanie jako proces wieloaspektowy.  

Autor dostrzega, jak wiele łączy oba obszary projektowe i jest świadom, że 
czerpanie wiedzy z obu dziedzin wzajemnie się uzupełnia, otwierając możliwości 
lepszego zrozumienia świata rzeczywistego i wirtualnego poprzez architekturę 
i jej rolę w wykreowanej przestrzeni.

W architekturze zwieńczeniem dzieła jest jego fizyczna obecność w świecie, 
zmaterializowanie się projektu poprzez fizyczny obiekt. Ten obiekt staje się 
miejscem eksploracji przestrzeni i jej doświadczania w procesie kształtowania 
miejsca1. Jego struktura, forma, materiały i wszystko, co opisuje architekturę 
pozwala go doświadczać i odczuwać. W przestrzeni wirtualnej możliwość 
przemierzania stworzonego świata, a patrząc w mniejszej skali poziomu do gry, 
pozwala na jego doświadczanie bez materialnej reprezentacji, jednak poprzez 
narzędzia umożliwiające eksploracje i percepcję wykreowanego obszaru. Obie 
przestrzenie łączy obecność użytkownika w wykreowanym świecie oraz element 
ruchu, zapewniający indywidualne jej doświadczanie przez odbiorcę.

Analizując zawartość przestrzeni pod kątem projektowym, warto zwrócić 
uwagę na różnice, które pozwalają wykreowanym przestrzeniom funkcjonować. 
Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, bo taki sam zakres można 
przypisać skali projektowania przestrzeni w grach, definiuje przestrzenne 
zależności, jednak nie odnosząc się do docelowych użytkowników bezpośrednio. 
Zaprojektowane obszary czy obiekty są w kolejnym etapie zasiedlane przez 
odbiorców i użytkowników przestrzeni, a ich odbiór jest w dużej mierze 
kształtowany przez otaczające je środowisko a także cechy indywidualne 
mieszkańców. W grach ten proces jest szerszy w odniesieniu do zasiedlenia miejsc 
i wpływu środowiska, gdyż zawiera się w procesie projektowym. Twórcy, oprócz 
wsparcia głównego wątku i kierowania graczem, tworzą szereg mikronarracji 
i kształtują pełny obraz danego miejsca z uwagi na możliwości jakimi dysponują. 
Dodatkowym elementem projektowym jest więc zasiedlenie i stworzenie pełnego 
wizerunku środowiska, wraz z jego mieszkańcami, ich historiami i czynnikami 
zewnętrznymi mającymi wpływ na jego odbiór. 

W wirtualnych światach można sterować nie tylko formą przestrzeni, ale 
sposobem jej odbioru. Możliwość decydowania, jak zaprezentować wykreowane 
miejsce, pozwala wpływać na sposób i rodzaj oświetlenia, warunki pogodowe, 
intensywność kolorystyczną czy bogatą zawartość informacyjną. Tak wnikliwy 
proces projektowania pozwala przybliżyć się do użytkownika i towarzyszących 
mu emocji, a wsparty narzędziami i wieloma testami pozwala na dopracowanie 
tworzonego projektu. Nie spotkałem tak bardzo wymagającego obszaru 
w projektowaniu jak tworzenie gier wideo, które zaplanować muszą w swoim 
przekazie tak wiele składowych oddziałujących na odbiorcę. Realna przestrzeń jest 

1 Szrajber R.: Videogamas as an element of heritage [w:] The Limits of Heritage, 
International Culture Centre, Kraków 2015.
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przez dodatkowe bodźce, poza forma przestrzenną, stopniowo uzupełniana (jak 
np. towarzyszące miejscu dźwięki, odgłosy te bliskie i te dalekie – taka opowieść 
rodzi się przez zamieszkiwanie i odczuwanie przestrzeni, jednak nie jest w pełni 
zaplanowana). Stawiając obiekt w danej okolicy, nie analizuje się, czy będzie 
słychać np. pobliską jeszcze budowaną piekarnię, kościół, czy jaki wpływ na 
odbiór miejsca może mieć otaczający go złożony ekosystem. W grach, by dobrze 
skonstruować opowieść, trzeba wszystkie te aspekty zaplanować, bo zasiedlenie 
przestrzeni odbywa się na zasadzie jej „odczytywania” wraz z towarzyszącymi jej 
historiami, a czym wnikliwiej to zrobimy i przestrzeń będzie opowiadać nie jedną 
historię poprzez wiele elementów, tym bardziej wiarygodnym i immersyjnym 
środowiskiem się stanie2.

Współczesna architektura podobnie jak i gry wideo to zjawiska, które 
potrzebują w ramach swojego rozwoju redefiniowania opisujących je pojęć 
i teorii z uwagi na zmiany w procesie ich tworzenia – od nowych technologii po 
komunikat, jakim się stają. Społeczeństwo odbiorców jednej i drugiej przestrzeni 
odczytuje więc tworzone środowisko w dwóch aspektach: jako rozwiązanie 
utylitarne skierowane do użytkownika i przypisane funkcji oraz jako wypowiedź 
autora lub autorów stworzonej lokacji czy obiektu jako wyraz kreacji. Określa 
to więc sposób społecznego komunikowania przez przestrzeń, gdzie właśnie 
przestrzeń staje się rodzajem intelektualnej gry z odbiorcą. A zrozumienie jej 
zależności i powiązań skutkuje nagrodą świadomości otaczającego nas świata.

Prowadząc zajęcia z tworzenia gier i zajęcia z podstaw projektowania 
architektonicznego, porównałem czy w obu przypadkach występują ikonograficzne 
elementy definiujące znane miejsca. Dla danych grup studentów informatyki  
i architektury czytelniejsze były obiekty bliższe kierunkowi na którym studiują, 
jednak i jedni i drudzy rozpoznawali te najbardziej upowszechnione w kulturze. 
Zaskoczeniem była tak duża rozpoznawalność obiektów z gier wideo przypisa- 
nych do kolejnych etapów ich rozwoju, podobnie jak i obiektów architektonicznych, 
które definiowały określony okres historyczny. Pokazało to, że wirtualne przestrzenie 
to silnie kulturotwórczy obszar z miejscami i bohaterami rozpoznawalnymi przez 
większość ankietowanych. Skłoniło to autora do poszukiwań artystycznych 
zależności obu światów, a udział w 9. Międzynarodowych Warsztatach 
Intermedialnych JA TU i TERAZ Łódź-Praga „Miejski Dualizm/Městský 
dualismus/Urban Dualism” 2016, do działań pozwalających połączyć oba te 
obszary przez ukazanie ich wzajemnych połączeń.

Stworzona seria „GameCity” wykorzystała potencjał ikonograficzny znanej 
gry i charakterystyki danego miasta do autorskiej wypowiedzi łączącej architekturę 
z przestrzenią gry wideo. 

2 Ciekawym przykładem odnoszącym się do tak szerokiego wielowątkowego planowania 
jest świat przedstawiony w serialu „Westworld” (HBO 2016, twórcy: Jonathan 
Nolan, Lisa Joy) pokazujący najnowocześniejszy, wysoko wyspecjalizowany park 
rozrywki, gdzie każdy może spełnić swoje fantazje, uczestnicząc w wielowątkowo 
zaprojektowanym środowisku.

R. Szrajber – Architekt w przestrzeni wirtualnej, czyli tam i z powrotem
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Ryc. 1.
GameCity Lodz, Rafał Szrajber 2016 / GameCity Prague, Rafał Szrajber 2016.

Połączenie świata gier z rzeczywista przestrzenią w wypowiedzi artystycznej
archiwum autora

Celem podjętych działań było też wszczęcie dyskusji o granicach 
przestrzeni wirtualnej. Wydawać by się mogło, patrząc na narzędzia za pomocą 
których odwiedzamy wirtualne światy, że to ekran będzie stanowił pewną 
barierę i wyznaczał granice. Dużo gier zawiera się w jego ramach, jednak już 
pierwsze gry takie jap „PacMan” (Namco, 1980) czy „Asteroids” (Atari, 1979) 
wykorzystały odniesienie do przestrzeni jako pewnego kontinuum. Możliwości 
przemieszczania się poza krawędzie ekranu i pojawienia się z przeciwnej strony 
zmieniło odbiór przestrzeni jako ograniczonej widokiem. Pozwoliło to graczom 
na planowanie różnych strategii z wykorzystaniem pojedynczego ekranu. 
Obecnie, gdy gry tworzą obszerne światy, eksplorujemy je i przemieszczamy się 
po nich, obserwując wszystko przez pryzmat ekranu – nie stanowi on bariery, ale 
okno do cyfrowych światów. W rzeczywistej architekturze porównać to można 
do planowania ewakuacji i przemieszczania się po budynku – tutaj rolę przejść 
stanowią windy, ruchome schody i klatki schodowe pozwalające planować 
strategie dotarcia do poszczególnych obszarów projektowanych budynków lub 
ich bezpiecznego opuszczenia (np. pięter czy stref pożarowych). 

Pokazuje to, że na przestrzeń można spojrzeć z rożnych stron, że jej odbiór to 
pewien chwilowy zapis, który można modyfikować i powtarzać, jednak nigdy nie 
będzie on taki sam z uwagi na zmiany towarzyszące jej odbiorowi.
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Ryc. 2.
Lodz Invaders, Rafał Szrajber 2015. Projekt łączący w materialnej formie symbolikę 

miasta oraz obszar gier wideo – wykorzystany jako statuetka na Łódzkim Game Jamie 
w 2016 i 2017 r.
archiwum autora

R. Szrajber – Architekt w przestrzeni wirtualnej, czyli tam i z powrotem

Innym przykładem autorskiego połączenia symboliki architektonicznej 
miasta przemysłowego i ikonograficznego obrazu gier wideo jest stworzony 
na potrzeby identyfikacji Łodzi, jako obszaru kreatywnego powiązanego 
z tworzeniem gier wideo, projekt statuetki, a zarazem postaci, reprezentującej 
obie te wartości. Lodz Invaders to postać łącząca w sobie cechy obu obszarów 
projektowych. Symbolika w architekturze to istotny element kreowania 
opowieści poprzez wykorzystanie interpretacji, która pozwala na odniesienie 
do wiedzy i doświadczeń odbiorcy. To także wskazanie na gry jako element 
dziedzictwa, bo mimo iż określane są mianem nowych mediów, to mają ponad 
półwieczną historię. Odniesienie do dziedzictwa poprzez symbolikę reprezentacji 
XIX-wiecznej fabryki ma na celu pokazanie, że gry wideo, głównie z uwagi na 
rozwój technologii, bardzo się zmieniły, posiadają już swoją „strefę retro”, która 
wymaga ochrony podobnie jak dziedzictwo architektoniczne. Warto podkreślić, 
że w przypadku gier autor sam mógł doświadczyć zmian towarzyszących 
rozwojowi technologii, a przez to grom wideo, stał się przez to świadkiem 
historii od początku jej powstawania. Każdy uczestnik przestrzeni to naczynie, 
w którym utrwala się indywidualny obraz miejsca, uzupełniając lub utrwalając 
doświadczanie poprzez kolejne jego eksplorowanie.

Współczesna technologia pozwoliła na zmaterializowanie stworzonego 
projektu za pomocą druku 3D. To odniesienie do zrealizowanej formy przybliża 
przestrzeń wirtualną do realnego doświadczania świata.
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Historia reprezentacji przestrzeni w grach bliska jest historii architektury. 
Podobnie jak rozwój architektury, rozwój gier może być przedstawiony za 
pomocą rożnych odniesień. Mogą być to odniesienia konstrukcyjne uzależnione 
od wykorzystanych technologii i materiałów, a przez to ogólnego stanu wiedzy 
inżynierskiej i jej zastosowaniu przy wznoszeniu budynków. Można też historię 
architektury przedstawić jako pewną ewolucję formy i funkcji. W pierwszym 
przypadku odniesieniem jest forma budynku, jego proporcje i opisujące go 
elementy architektoniczne powiązane z zaprojektowanymi detalami i formami 
rzeźbiarskimi. To odniesienie pozwala przyjrzeć się architekturze w mniejszej 
skali, gdzie analizowany jest detal, faktura czy forma. Funkcja natomiast 
pokazuje, jak zmieniał się wewnętrzny ustrój budynków, a więc i potrzeby 
użytkowników. To obszar ewolucji przestrzennej zdefiniowany i przypisany do 
użytkownika. Wszystkie te aspekty się przenikają, tworząc pełen obraz zmian 
i wieloaspektowości przestrzeni.

Do tego warto wspomnieć, głównie w odniesieniu do gier, o wiarygodności 
przestrzeni wirtualnej, której główne elementy kompozycyjne uzupełniane są 
o detale definiujące jej charakter. Można odnieść to do architektury i detalu, 
który jest „estetyczny tylko wówczas, gdy jest wytworzony bardzo precyzyjnie, 
z najlepszych materiałów, w wyniku pracy wzmożonej do granic możliwości”3. 
Wnikliwość tworzenia wirtualnych światów jest nagradzana odczuwaniem 
przestrzeni i jej odbiorem przez użytkownika. Projekt musi więc być stworzony 
z dużą pieczołowitością, stwarzając wiarygodny wizerunek przedstawionego 
miejsca. Barierą, która odsłania niedostatki wiarygodności tworzonej wirtualnie 
przestrzeni, jest mieszanie niepasujących do siebie obiektów często połączone 
z umieszczaniem ich w miejscu niezgodnym z ich przeznaczeniem4. Obie 
przestrzenie – wirtualną i realną łączy zrozumienie ich funkcjonowania i celowości 
zaproponowanych przez projektanta rozwiązań.

To wszystko spaja się w zaproponowany przez autora sposób reprezentacji 
miejsca w wirtualnej rzeczywistości, łącząc w sobie odczuwanie gry i miejsca jako 
realnego fragmentu przestrzeni. Pokazuje to jak świat wirtualny i rzeczywisty są 
do siebie zbliżone, jednak zupełnie inne.

3 Loos A. , Ornament i zbrodnia, Wideń 1913, [w:] Sarni tz  A., Adolf Loos, Köln 2006, 
s. 88.

4 Arnheim R., Myślenie Wzrokowe, Gdańsk 2011, s. 173.
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Bardzo często, odnosząc się do przestrzeni, badacze także wirtualnych 
światów, przytaczają Witruwiusza i jego koncepcję czynników kształtujących 
architekturę: piękno, użyteczność, trwałość. Odnosi się to do kształtowania 
przestrzeni jako przyjaznego środowiska, które wspiera swoich mieszkańców 
i jest dla nich istotnym elementem codziennej egzystencji. Celem każdej z gier jest 
stworzenie znaczącego i emocjonalnie sugestywnego doświadczenia użytkownika, 
który będzie mógł wykorzystywać przestrzeń w celu realizacji zamierzeń 
poprzez udostępnione mu możliwości funkcjonalne. Odnosząc się do koncepcji 
Witruwiusza5, Totten6 opisuje w swojej książce „An architectural approach to 
level design”, istotne elementy projektowania poziomów w grach przez:

• wymagania funkcjonalne. Rozumiane przez to są narzędzia które pozwalają 
tworzyć cyfrowe światy i je eksplorować. Technologia, która determinuje ich 
formę i możliwości interakcji oraz sposoby uczestnictwa w przesztreni i jej 
zasiedlania;

• użyteczność. Totten przypisuje tej wartości aspekt zrozumienia przestrzeni. 
Można to odnieść do nawigacji po przedstawionym świecie oraz uczeniu 
się panujących w udostępnionym środowisku zasad i wykorzystania 
otrzymanych możliwości interakcji. To swoista rozmowa twórcy z graczem, 
poprzez udostępniony sposób komunikacji a więc szeroko rozumiany 
interfejs;

• satysfakcję (zadowolenie z gry). To istotny aspekt projektowania, 
który odnosi się do odczuć odbiorców. Projekt przestrzeni powinien 
kształtować i prowadzić gracza poprzez przeżycia emocjonalne. W grach 
to najistotniejszy element z uwagi na główne przesłanie gier jako obszaru 
rozrywki – dobra i emocjonująca zabawa do której chce się wracać. To 
postawione przed graczem wyzwania i nagrody oraz opowieść pozwalają nie 
tylko na wzbudzenie zaciekawienia ale też podejmowanie prób ponownego 
jej odczytania i doświadczenia.

5 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć (tłum. K. Kumanieckiego), Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2004.

6 Tot ten Ch.  W., An architectural approach to level design, A K Peters/CRC Press 2014.

Ryc. 3.
Wirtualne reprezentacja miejsca w kontekście cyfrowej rekonstrukcji dziedzictwa

opracowanie autora

R. Szrajber – Architekt w przestrzeni wirtualnej, czyli tam i z powrotem
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Wszystkie te elementy tworzą spójny obraz przestrzeni wirtualnej 
i przestrzeni rzeczywistej. Doświadczenia z obu dziedzin pozwalają w każdym 
z projektowanych światów wykorzystać mechanizmy pozwalające odbiorcy 
zrozumieć przestrzeń, czerpać przyjemność z jej odkrywania i eksploracji oraz 
odczytywania historii.

Istotne w grach wideo jest zrozumienie ich głównego celu, a więc zadowolenia 
z rozgrywki, która realizowana była nawet gdy sprzęt, na którym tworzono gry, 
nie pozwalał na realizację skomplikowanych zamierzeń. Autor z uwagi na własne 
doświadczenie i osobisty udział w procesie ewolucji gier wideo wie, że nie 
możliwości technologiczne decydowały o sukcesie tego typu rozgrywki. Podobnie 
jak nowe technologie w architekturze nie decydują o funkcjonalności obiektu 
czy jego odbiorze społecznym. Technologiczne momenty przełomowe w obu 
dziedzinach definiowały nowe możliwości, jednak nie zawsze determinowało to 
powstawanie wybitych dzieł. Podobnie jak w historii architektury, w grach wideo 
występują obiekty czy elementy definiujące przestrzeń, które są rozpoznawalnymi 
ikonami wirtualnych światów, a skonstruowane są, w odniesieniu do dzisiejszych 
możliwości, przy wykorzystaniu technologii z wieloma ograniczeniami. Te 
ograniczenia pozwoliły na skupienie się na najważniejszym aspekcie wirtualnych 
światów w odniesieniu do gier – na uczestnictwie w ich przestrzeni. To przesłanie 
do projektowania przydało się bardzo w tworzonych programach do nauczania 
i młodych architektów, i projektantów gier.

Warto wskazać jeszcze obszary, które są materiałem na osobne prezentacje 
pokazujące prowadzone badania. Tworząc przestrzenie do gier zrozumiałem, jak 
istotnym elementem ich struktury jest modularność. Wynikające z możliwości 
technologicznych uwarunkowanie, podobnie jak w rzeczywistym świecie 
sprowadza formę do poszczególnych niewielkich elementów, które składają się 
na obraz całości. Analizując światy udostępniane w grach wideo, można zobaczyć 
jak do perfekcji doprowadzane jest modułowe projektowanie, którego założeniem 
jest efekt indywidualnego charakteru przestrzeni przy wykorzystaniu niewielkiej 
liczby kształtujących ją elementów. Dwie sprzeczności, które w światach gier 
się łączą i są istotnym elementem kształtowania opowieści. Przypomina to 
budowanie z klocków o określonych parametrach, gdzie efektem pracy powinno 
być stworzenie formy, w której podstawowe elementy nie definiują wyglądu. Ich 
kreatywne wykorzystanie stanowi podstawę projektowania przestrzeni, w tym 
także wykorzystanie metod parametrycznych i generatywnych.

Kolejnym interesującym obszarem prowadzonych badań wirtualnej przestrzeni 
jest wzajemna zależność wielkości obiektów i reprezentującego gracza bohatera. Jak 
wspomniałem wcześniej, wirtualna przestrzeń nie jest odwzorowaniem rzeczywistej, 
jest dopasowana do typu rozgrywki i to jej struktura czy forma zdefiniowana jest nie 
tyle przez przyjęte parametry postaci gracza, ale możliwości jakie jej towarzyszą 
w eksploracji udostępnionego świata (np. długość i wysokość skoku, możliwość 
wspinania się i przemieszczania pomiędzy kolejnymi platformami itp.). Zależności 
przestrzenne to kolejny obszar poszukiwań i uzależnienie wiarygodności miejsca od 
skali poszczególnych uzupełniających się elementów przestrzeni.
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Podróż, która jest tematem tego artykułu, nie ma końca, to odniesienie do 
przygody, która gdy odwiedzi się nowe lądy, pozwala spojrzeć na swoje własne 
miejsce i definiujące je poglądy inaczej, by zrozumieć je na nowo i podjąć kolejne 
poszukiwania. Proces iteracyjny towarzyszący grom pozwala zrozumieć taki cykl 
w dążeniu do jak najbardziej świadomego projektowania przez podejmowanie 
wyzwań. Podróżowanie, a więc ruch jest elementem, który sprawia że przestrzeń 
istnieje, a każdy kolejny ruch odczytuje ją na nowo.

Gdzie jest miejsce dla architekta w procesie tworzenia gier, jakie role będą 
mu bliskie a jakie pokrewne i jak jego doświadczenie może być odpowiednio 
wykorzystywane to chciałbym przedstawić przy okazji kolejnych interesujących 
spotkań lub publikacji dotyczących architektury przestrzeni wirtualnych.
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An architect in the digital space or there and back again

Summary

The picture of the modern world is shaped in many ways. Among the media that 
exert the most powerful impact on wide audiences are video games. They have 
become the entertainment medium of choice for millions of people, who spend 
hours exploring virtual worlds, which are constantly offering new challenges. The 
engagement of gamers in virtual worlds and stories allows video games to exert 
an influence on the players, educate them and, by providing them with the ability 
to make decisions and influence the fates of the characters, generate an image of 
dependencies and interconnectedness between certain values. This article aims 
to show the mutual relationship between the design and reception of virtual video 
game space with architectural design. Author wants to show how to create world 
of video games using architectural knowledge and how architects can use the 
knowledge of game design in the real world.
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Bartosz Zimny
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Woonerf w Łodzi – czy czeka nas rewolucja?

Woonerfy w Łodzi zaczynają się trwale wpisywać w krajobraz centrum 
i osiedli. To właśnie tutaj jako jedynym w chwili obecnej mieście w Polsce 
realizuje się tego typu inwestycje. Czy działania podejmowane przez 
miasto w tej dziedzinie mają charakter rewolucyjny w kontekście filozofii 
,,czym powinna być ulica dla jej mieszkańców?” i czy da się ten trend 
rozszerzyć na inne miasta, tak by wzorem miast zachodnioeuropejskich 
woonerf stanowił oczywiste rozwiązanie w tkance miasta?

Budowa woonerfów od kilku lat jest w Łodzi faktem. Pierwszy 
na ul. 6 Sierpnia, który powstał w wyniku głosowania mieszkańców w Budżecie 
Obywatelskim, przetarł szlak dla innych tego typu inwestycji w mieście. Choć 
zmodernizowana ulica szybko wpisała się w krajobraz śródmieścia i funkcjonuje 
od blisko trzech lat, mało kto pamięta jak wiele kontrowersji wzbudzała sama 
idea takiej formy interwencji w przestrzeń ulicy. Na blisko rok przed budową 
pierwszego woonerfu przeciwnicy idei podnosili wiele argumentów, które miały 
podważyć zasadność budowania takich ulic w centrum miasta – twierdząc, że 
będą szkodliwe dla lokalnego biznesu, utrudnią wjazd samochodem i ogólnie 
przyczynią się do obniżenia jakości(!) przestrzeni publicznej. Sam Urząd 
Miasta, który co do zasady popierał pomysł, również nie mówił jednym głosem, 
poszczególne jednostki planistyczne zgłaszały pewne obawy co idei podwórców. 
Fora społecznościowe, lokalne organizacje,  a także media również brały udział 
w tej dyskusji, pokazując jak wiele emocji budzi sama idea takiego uspokajania 
ruchu w centrum. Dopiero ,,przemycenie” pierwszego woonerfu jako inwestycji 
zgłoszonej do budżetu obywatelskiego pozwoliło uciąć niekończącą się dyskusję 
przeciwników i zwolenników woonerfów.

Ryc. 1.
Ul. 6 Sierpnia przed 

przebudową
fot. autora
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Już pierwsze dni funkcjonowania 6. Sierpnia pokazały, że woonerf, 
choć brzmiał obco i groźnie, nie jest tak do końca zły, a wręcz przeciwnie 
– niezauważalnie wtapia się w tę część miasta. Mieszkańcy, najemcy lokali 
usługowych oraz kierowcy przyjęli nowe zasady gry, jakie stoją za objęciem ulicy 
,,strefą zamieszkania” – architektura ulicy zachęciła pieszych do korzystania 
z całej jej szerokości, właściciele restauracji dostali możliwość ustawienia 
ogródków gastronomicznych, a kierowcy dostosowali się do lokalnych warunków 
i zdjęli nogę z gazu.

Ryc. 2.
Ul. 6. Sierpnia po przebudowie

ze zbiorów Urzędu Miasta Łodzi

Sukces pierwszego woonerfu spowodował, że kwestia ,,czy w ogóle” 
budować kolejne woonerfy, ustąpiła miejsca ,,kiedy i gdzie” je budować. To, 
że mieszkańcom miasta przypadło do gustu takie traktowanie przestrzeni ulicy 
było oczywiste. Przed magistratem stworzyło jednak wyzwanie, polegające 
na określeniu, które ulice mogą pełnić funkcję woonerfów – mieszkańcy podeszli 
na tyle entuzjastycznie do idei, że w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego 
zgłaszali woonerfy na ulicach pełniących istotną rolę w układzie komunikacyjnym 
albo takich, które z różnych przyczyn nie mogą być podwórcami. Żeby 
ukierunkować powstający trend, Zarząd Dróg i Transportu we współpracy 
z Miejską Pracownią Urbanistyczną oraz Biurem Architekta Miasta opracował 
wykaz ulic, które mogą pełnić funkcję woonerfów. Ku zaskoczeniu wielu, okazało 
się, że w samym ścisłym centrum miasta można stworzyć blisko 70(!) ulic-
podwórców. Rozpatrując układ drogowy całego miasta, w tym w szczególności 
osiedli, takich ulic jest kilkaset.
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Ryc. 3.
,,Strefa Wielkomiejska” 

w Łodzi. Na czarno 
oznaczono ulice, 

które mogą zostać 
przekształcone 

w woonerfy i strefy 
przyjazne pieszym

oprac. autora

W kolejnych latach standardem stało się, że każdej kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego pojawiały się woonerfy, jednak do samej realizacji przechodziły 
raczej punktowe inwestycje: Traugutta (2015), Piramowicza (2015/2016), dwa 
odcinki Pogonowskiego i Zacisze (2017). Same w sobie inwestycje z punktu 
widzenia korzyści dla mieszkańców oraz lokalnej przestrzeni publicznej były 
korzystne, jednak w szerszym kontekście nie były działaniem systemowym. 
Pomimo wielu zarzutów, że miasto realizuje politykę woonerfów w sposób 
bierny – rękami mieszkańców głosujących w Budżecie Obywatelskim, próba 
podejścia w sposób systemowy wymagała dużo bardziej czasochłonnych działań 
niż doraźne, jednoroczne projekty. 

Jednym z obszarów, gdzie woonerfy, zostały potraktowane jako integralna 
część powiązanych ze sobą inwestycji jest trwająca aktualnie budowa 
układu drogowego wokół Dworca Łódź Fabryczna (woonerf Lindleya, pasaż 
Knychalskiego, ul. Składowa, drogi wewnętrzne przy ,,bramie miasta”, a także 
odcinki ,,starej” ulicy Targowej). Kolejnym z takich miejsc jest osiedle Sikawa 
we wschodniej części miasta, gdzie w ramach jednego zadania, na obszarze ok. 
1,5 km2 zaprojektowano 26 ulic – podwórców (razem 53 odcinki ulic o łącznej 
długości prawie 10 km). W ramach tego projektu w 2017 r. rozpoczęto budowę 
4 pierwszych ulic. Kolejnym programem, w którym woonerfy stanowią jeden 
z integralnych elementów przebudowy ulic jest ,,Rewitalizacja Obszarowa”. 
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W ramach projektów pilotażowych w rewitalizacji do 2020 roku powstanie 
10 woonerfów, w tym część jako zupełnie nowe ulice wewnątrzkwartałowe.

Jednak możliwość ,,systemowego” implementowania woonerfów w tkankę 
miasta najpełniej jest realizowana w programie ,,Zielone Polesie”, gdzie roboczo 
woonerfy nazwano ,,ulicami ogrodami” (ze względu na nacisk jaki będzie 
kładziony na zwiększony udział zieleni ).

Ryc. 4.
Schemat funkcjonalny Starego 
Polesia. Na zielono oznaczono „ulice 
ogrody” oraz strefy zieleni urządzonej
oprac. A. Sokołowska (Miejska 
Pracownia Urbanistyczna)

Projekt realizowany na obszarze Starego Polesia (w zachodniej części centrum 
miasta) jest szczególny z kilku powodów, z których najważniejszym jest ten, że 
woonerfy po raz pierwszy zostają trwale związanie z przestrzenią miasta poprzez 
ujęcie ich w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Miejska 
Pracownia Urbanistyczna, która dla całego obszaru Starego Polesia opracowuje 
MPZP, po analizach przeprowadzonych z Zarządem Dróg i Transportu wyznaczyła 
25 odcinków ulic do modernizacji na ulice – woonerfy – ogrody o łącznej 
długości  prawie 6 km (głównie w układzie północ-południe). Co najważniejsze, 
poza samymi pracami planistycznymi, miasto przystąpiło do pilotażowego 
przebudowywania ulic, gdzie w pierwszej transzy modernizacji podlegają ulice 
1 Maja, Wólczańska, Lipowa, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego 
(zlokalizowane w północnej części Starego Polesia), oraz Kopernika i Gdańska po 
południowej stronie Starego Polesia.
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,,Inwestowanie” w woonerfy w Łodzi w ciągu kilku lat przeszło dynamiczną 
i gruntowną metamorfozę. Od działań ,,spontanicznych”, lobbowanych oddolnie 
przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, po działania bardziej 
złożone – posiadające swój własny program, filozofię, a przede wszystkim 
finansowanie. To, co wyróżnia Łódź na tle innych miast to fakt, że poza 
zbudowaniem już kilku pierwszych podwórców, udało się bardzo szybko przejść 
od etapu dyskusji o zasadności tego typu inwestycji do działań bardziej złożonych. 
Przede wszystkim ustandaryzowanie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną 
gradacji ulic, które wchodzą w zakres Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego i takie formułowanie zapisów w projektach tych planów, by 
woonerfy  były trwale związane z lokalnym i globalnym układem komunikacyjnym. 
Najważniejsze jednak, co udało się w ciągu kilku lat wypracować, jest oswojenie 
mieszkańców i decydentów miasta z ideą ulic-podwórców, a w szczególności 
wykształcenie swego rodzaju potrzeby, by mieszkać przy takich ulicach. Z reguły 
inwestycje drogowe  kojarzą się mieszkańcom (nie tylko Łodzi) z utrudnieniami, 
a sam  efekt końcowy rzadko spełnia oczekiwania w zakresie dostatecznej ilości 
zieleni, estetyki i bezpieczeństwa. W przypadku woonerfów, zmiana podejścia 
do samej funkcji ulicy – z typowo komunikacyjnej do traktowania jej jako 
przestrzeni publicznej jest fundamentalna. Jednak najważniejsza rzecz, którą 
udało się osiągnąć, to zwrócenie uwagi mieszkańców na otaczającą ich przestrzeń 
– że może być estetyczna, bezpieczna i zachęcająca do przebywania w niej. 
Wyzwaniem jest teraz, by trend ten wyszedł poza ramy jednej dzielnicy czy 
osiedla w Łodzi i stał się naturalnym rozwiązaniem w krajobrazie innych polskich 
miast. Dyskusje, jakie się toczą w innych dużych ośrodkach w  kraju pokazują, 
że wątpliwości i obawy co do woonerfów są takie same, z jakimi borykała się 
Łódź przed kilkoma laty. Jednak przykład krajów Europy zachodniej pokazuje, 
że zjawisko to bez problemu da się skopiować i zastosować w każdym mieście.

Ryc. 5.
Wizualizacja skrzyżowania 

projektowanych „ulic 
ogrodów”: Wólczańskiej 

i 1 Maja. Ulice będą 
zbudowane w 2017 r.

ze zbiorów Zarządu 
Inwestycji Miejskich w Łodzi
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Izabela Karolczak
Politechnika Łódzka
Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro”

XVII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury PŁ w Karpaty 
Wschodnie Huculszczyzna 2015

Wyprawy naukowe studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty 
Wschodnie odbywają się prawie nieprzerwanie od dwudziestu lat. W lipcu 
tego roku studentom już po raz siedemnasty udało się zorganizować wyjazd na 
Ukrainę. Był on dla nas szczególnie ważny, ponieważ w poprzednim roku sytuacja 
polityczna w tym kraju uniemożliwiła wyprawę. Od kilku lat celem pobytu 
w Karpatach Wschodnich jest zinwentaryzowanie drewnianych cerkwi na terenie 
Huculszczyzny oraz terenów pobliskich przez studentów drugiego roku w ramach 
praktyk inwentaryzacyjnych. W wyprawie uczestniczyło trzech opiekunów oraz 
ośmiu studentów w tym jeden studiujący na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Podczas pobytu na Ukrainie mierzyliśmy cerkwie w rejonie Kołomyjskim 
i Śniatyńskim w obwodzie Iwanofrankiwskim. Udało nam się zmierzyć siedem 
cerkwi kolejno we wsiach: Piadyki, Gwoźdźiec, Uście nad Prutem, Tuława, 
Śniatyń, Załucze Górne oraz Widynów. Jeden ze studentów, który nie mógł zostać 
z nami do końca wyprawy, miał za zadanie wykonać dokumentację świątyni, 
której inwentaryzację przeprowadzono kilka lat wcześniej.

1. Cel
Głównym założeniem wyprawy było zdobycie przez nas szczegółowych 

informacji potrzebnych do wykonania dokumentacji po powrocie do Łodzi. 
Informacje te przenosiliśmy na notaty terenowe, które musieliśmy wykonywać 
rzetelnie i czytelnie tak, by nie mieć problemu z odczytaniem ich podczas 
wykreślania cerkwi po wyprawie. Niezwykle ważnym celem było zdobycie przez 
nas niezbędnego doświadczenia zawodowego potrzebnego w dalszej nauce oraz 
przyszłej pracy. Podczas pobytu niejednokrotnie pracowaliśmy w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych takich jak deszcz czy upały, przez co zdobyliśmy 
umiejętność pracy w trudnych warunkach. Praca  z takim materiałem jak drewno 
nie należy do najprostszych, jednak to zapoczątkowało w nas chęć nauczenia 
się historii cerkwi oraz ewolucji ich formy. Nasi opiekunowie nauczyli nas 
szukania znaków ciesielskich, które świadczyły o przebudowie mierzonej cerkwi. 
Ważnym elementem wyjazdu było poznanie kultury, tradycji oraz sposobu bycia 
tamtejszych mieszkańców. Oprócz doświadczenia mieliśmy okazję przekonać 
się o naszych słabościach, przekraczać granice własnej wytrzymałości, nawiązać 
nowe przyjaźnie, przede wszystkim jednak przeżyć niesamowitą przygodę.
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Ryc. 1.
Notata terenowa. Elewacja północna cerkwi pw. św Mikołaja w Załuczu Górnym

rys. I. Karolczak

2. Przygotowania
Przygotowania do wyprawy trwały cały semestr. Na początku tego okresu 

zorganizowaliśmy spotkanie, przyszły osoby, które chciały wyjechać. Na nim 
dowiedzieliśmy się od naszych opiekunów czego możemy spodziewać się 
na miejscu oraz jakie niesamowite przygody przytrafiły im się na przestrzeni 
ostatnich lat podczas wypraw. Gdy grupa była już w pełni wyklarowana, 
podzieliliśmy się obowiązkami. W ich skład wchodziło m.in. ustalenie wysokości 
budżetu potrzebnego na dwa i pół tygodnia pobytu na Ukraine oraz znalezienie 
źródeł finansowania, wykonanie planu trasy podróży, skompletowanie ekwipunku 
oraz apteczki, sporządzenie listy żywności, która miała wystarczyć na cały okres 
wyprawy. Ważnym elementem przygotowań było zaznajomienie się z zasadami 
bezpieczeństwa oraz nauka obsługi sprzętu mierniczego, która miała usprawnić 
naszą pracę przy cerkwiach. Nikt z nas nie miał wcześniej do czynienia z tego typu 
podróżowaniem, dlatego też podczas przygotowań uczyliśmy się, jak korzystać 
z palników gazowych lub szybko rozbić namiot, co mogło się przydać podczas 
załamania pogody.
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Ryc. 2.
Rzut cerkwi pw. Wniebowstapienia Pańskiego w Śniatynie sporządzony na podstawie 

notat terenowych oraz zdjęć metrycznych
kreślił M. Piasecki

3. Dokumentacja
By uzyskać jak najbardziej szczegółowe informacje o cerkwi wykorzystywa-

liśmy różne metody zbierania pomiarów. Do pracy używaliśmy metody pomiaru 
bezpośredniego, ciągów pomiarowych, płaszczyzn pomocniczych, czyli horyzon-
tów roboczych, triangulacji, poligonu oraz fotografii metrycznych. Wszystkie 
pomiary wykonywaliśmy, używając sprzętu mierniczego. W jego skład wchodziły 
dalmierze laserowe, poziomice laserowe i sznurkowe, węgielnice pryzmatyczne, 
łaty geodezyjne oraz taśmy miernicze. Cerkwie mierzyliśmy całą grupą, jednak 
dzieliliśmy się zadaniami tak, by każdy miał do uzupełnienia inną notatę terenową. 
Każdy z nas po powrocie był zobowiązany do wykonania szczegółowych 
rysunków technicznych odpowiadających pojedynczej cerkwi.

Prace przy cerkwi zaczynaliśmy zaraz po śniadaniu, a kończyliśmy późnym 
wieczorem. Jeżeli był na to czas, przyrządzaliśmy ciepły posiłek pod świątynią, 
jednak zwykle posilaliśmy się przekąskami bądź kanapkami. Ze względu na to, że 
mieliśmy tylko jeden dzień na wykonanie dokumentacji poszczególnych cerkwi 
musieliśmy przywyknąć do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych 
takich jak deszcz czy upał. Podczas wyprawy zmierzyliśmy wnętrze każdej 
z odwiedzonych cerkwi, co w poprzednich latach nie zawsze się udawało.

I. Karolczak – XVII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury w Karpaty Wschodnie...
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4. Charakterystyka cerkwi typu huculskiego w oparciu o zmierzone obiekty
Cerkwie typu huculskiego są budowlami centralnymi zazwyczaj na planie 

krzyża, często wydłużonymi na osi wschód zachód. Jest to model, który zupełnie 
odbiega od powszechnie znanego typu trójdzielnego. Jedyną cerkwią przez 
nas napotkaną, która odbiegała od innych typu huculskiego była ta w Załuczu 
Górnym. Pierwotnie była ona budowlą trójdzielną, dopiero później przebudowano 
ją na plan krzyża. 

Nawa główna, w której znajduje się ołtarz główny, to podstawowy element 
każdej cerkwi. Przed ołtarzem do nawy głównej przylega babiniec. Dawniej 
modliły się w nim tylko kobiety, stąd nazwa tej części cerkwi. Po przeciwnej 
stronie znajduje się strefa sacrum – prezbiterium, w którym może przebywać 
tylko kapłan. Jest ona oddzielona od reszty świątyni ikonostasem, który posiada 
trzy wrota: środkowe – wrota carskie oraz dwa boczne wrota diakońskie. 
To niewątpliwie najbardziej okazały elementem cerkwi. Po bokach korpusu 
nawowego znajdowały się ramiona boczne. W obiektach, które badaliśmy, miały 
one tę samą szerokość i połowę głębokości nawy głównej. Na kwadratowym lub 
prostokątnym zrębie nawowym znajduje się ośmioboczny bęben i wieńczy go 
namiotowa kopuła. W jej dolnej części montowane są krzyżujące się drewniane 
ściągi. Cerkwie typu huculskiego zazwyczaj posiadają jedną kopułę, jednak 
zdarzają się również takie z trzema a nawet pięcioma. Podczas naszego pobytu 
na Ukrainie zinwentaryzowaliśmy cztery świątynie jednokopułowe (Uście nad 
Prutem, Śniatyń, Załucze Górne, Widynów) i aż trzy trzykopułowe (Piadyki, 
Gwoździec, Tuława). 

Ryc. 3.
Widok na wieńczenia kopuł cerkwi 
i kapliczki. Załucze Górne
fot. T. Bolanowski

Ryc. 4.
 Cerkiew w Piadykach

fot. W. Witkowski
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Ryc. 5.
Cerkiew w Gwoźdźcu Małym

fot. A. Jakubowska

Ryc. 6.
Cerkiew w Widynowie

fot. W. Pardała

Nad ramionami krzyża znajdują się dwuspadowe dachy z daszkami 
okapowymi w szczytach. Wokół świątyni na jednym poziomie biegnie daszek 
ze znacznie wysuniętym okapem. Jest to jeden z bardziej charakterystycznych 
elementów cerkwi. Na kopułach oraz szczytach dachów posadowione są latarnie 
przykryte małymi kopułami, które wieńczy bogato zdobiony krzyż.

Podczas wyprawy mierzone cerkwie były widoczne z daleka głównie 
dlatego, że często górowały one nad wsiami, ale również ze względu na rzucającą 
się w oczy blachę. Wyparła ona wcześniej stosowany gont i obecnie pokrywa 
zarówno dach jak i ściany, kopuły, makowice i latarnie.

5. Współczesne badania
Obecnie cerkwie ulegają niekorzystnym zabiegom restauratorskim 

wykonywanym przez mieszkańców wsi bez zgody konserwatora. Prawie 
niemożliwe jest spotkanie cerkwi, która byłaby w swoim pierwotnym stanie. 
Oprócz pokrywania całych świątyń blachą, zdarzają się elewacje obite 
deskowaniem, płytami pilśniowymi czy sidingiem. Częstym zabiegiem jest 
również malowanie podwalin na jaskrawe kolory. Prawie wszystkie cerkwie 
przez nas inwentaryzowane miały zamalowane nagie zręby farbą olejną. Podczas 
pobytu w Gwoźdźcu mieszkaniec wsi, u którego w ogrodzie rozbiliśmy swoje 
namioty zaprowadził nas do pobliskiej wsi Gwoździec Mały, by pokazać nam 
tamtejszą cerkiew w trakcie renowacji. Była ona pokryta od góry do dołu żółtą, 
niebieską oraz srebrną blachą, co miało nawiązać do barw narodowych. Parafianie 
w taki sposób próbują upiększyć swoje świątynie, co można uznać za współczesną 
sztukę ludową. Niestety nie wiedzą oni, że przez takie zabiegi cerkwie po prostu 
niszczeją. Nasze inwentaryzacje pozostają jedynym dokumentem, na podstawie 
którego można odtworzyć zabytkowe obiekty, co jest doskonałą odpowiedzią 
na pytanie dlaczego potrzebne są dalsze badania cerkwi.
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Ryc. 7.
Zestawienie cerkwi zmierzonych w 2015 roku

oprac. W. Witkowski, I. Karolczak



99

Ryc. 8.
Widok z okna chaty 

babci Paraski
fot. A. Jakubowska

I. Karolczak – XVII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury w Karpaty Wschodnie...

6. Wędrówka górska
Po skończeniu pracy przy cerkwiach ruszyliśmy w jedne z najdzikszych gór 

Europy. Nasza wędrówka rozpoczęła się we wsi Dzembronia gdzie z powodu 
załamania pogody spędziliśmy dwie noce w chacie u babci Paraskiej. Warto 
wspomnieć, że pierwszy raz od dwóch tygodni mieliśmy okazje spać w łóżkach, 
dzięki czemu mieliśmy szanse zregenerować siły przed górską wyprawą. Aby nie 
marnować czasu podczas pobytu we wsi udaliśmy się na spacer po okolicznych 
połoninach. Nie mogliśmy napatrzeć się na przepiękne widoki, a był to dopiero 
przedsmak tego, co mieliśmy zobaczyć następnego dnia. W chacie, w której 
się zatrzymaliśmy mieliśmy okazję posłuchać huculskiej muzyki granej przez 
lokalnego mieszkańca. Była to jedna z bardziej niezwykłych sytuacji jaka nas 
spotkała, a przede wszystkim namacalne poznanie przez nas kultury, o której 
wcześniej tylko czytaliśmy.

Rankiem gdy ruszyliśmy w góry, myśleliśmy już tylko o naszym celu, 
którym był szczyt Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – trzeci trzeci najwyższy na terenie 
Ukrainy. Tego dnia jednak plan był taki, by zatrzymać się u podnóża szczytu 
obok ruin dawnego schroniska AZS Warszawa i tam rozbić obóz. Szybko okazało 
się, że jest to jedno z większych wyzwań z jakimi przyszło nam się zmierzyć. 
Najbardziej frustrujący był fakt, że podczas całego pobytu w Dzembroni, jak 
również w trakcie całej wędrówki, nie było widać upragnionego celu. Dopiero po 
około sześciu godzinach wykańczającego marszu, gdy minęliśmy Uchaty Kamień, 
naszym oczom ukazał się tak wyczekiwany widok – dawne Obserwatorium 
Astronomiczno-Meteorologiczne im. Józefa Piłsudskiego na szczycie Popa 
Iwana. Dopiero po godzinie wpatrywania się w Białego Słonia (potoczna nazwa 
obserwatorium) ruszyliśmy dalej, by rozbić namioty i zjeść długo wyczekiwaną, 
ciepłą kolację. 
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Następnego dnia rankiem ruszyliśmy zdobyć upragniony szczyt. Mimo, że cel 
wydawał się być na wyciągnięcie ręki, a znaki informowały, że czekał nas jedynie 
półtoragodzinny marsz, dało się odczuć zmęczenie dnia poprzedniego. Uczucia, 
które towarzyszyło nam, gdy wreszcie stanęliśmy na dachu obserwatorium, nie da 
się opisać. Zna je jednak każdy, kto kiedykolwiek zdobył szczyt i miał niesamowitą 
przyjemność upajania się przepięknym widokiem rozpościerającym się na długie 
kilometry. Przepełniało nas uczucie satysfakcji i samozadowolenia, ale przede 
wszystkim wolności i szacunku do natury, która zachwycała swoją potęgą oraz 
pięknem. Po zwiedzeniu obserwatorium i odpoczynku ruszyliśmy w dół do 
wsi Szybene. Było to równie wymagające zadanie co wejście na szczyt. Mimo 
zmęczenia musieliśmy ostrożnie stawiać każdy krok, by nie skręcić nogi, co było 
trudne ze względu na dodatkowe obciążenie na plecach. Po kilkugodzinnym 
schodzeniu dotarliśmy do wspomnianej wsi i tam zatrzymaliśmy się na noc.

Ryc. 9.
Poranek z widokiem 
na szczyt Pop Iwan
fot. W. Witkowski

Ryc. 10.
Widok ze szczytu 
Pop Iwan
fot. A. Jakubowska
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Ryc. 10.
Wszyscy uczestnicy wyprawy na tle obserwatorium. Szczyt Popa Iwana

fot. W. Witkowski

Następnego dnia około piątej rano ruszyliśmy busikami w stronę Jabłonicy 
nad Czeremoszem, by tam spotkać się z panem Ivanem Droniakiem – długoletnim 
przyjacielem naszych wypraw. Jest on właścicielem okazałego muzeum ziemi 
huculskiej, po którym nas oprowadził. Po zwiedzaniu pan Iwan zaprosił nas 
do swojego domu, gdzie zostaliśmy przyjęci z niesamowitą sympatią przez 
jego rodzinę. Tam spędziliśmy dwa dni na odpoczynku, lepieniu pierogów 
z gospodynią, a nawet kąpieli w rzece Czeremosz.

Nadchodził nieubłagany koniec wyprawy. Zanim jednak wróciliśmy 
na dobre do cywilizacji dwa ostatnie dni spędziliśmy na zwiedzaniu Czerniowiec 
oraz Lwowa, które swoją bogatą, multikulturową architekturą zachwyciły nas 
wszystkich. We Lwowie jedyne co nam pozostało to powrót do Łodzi.

Uczestnicy XVII Wyprawy Naukowej Studentów Architektury w Karpaty 
Wschodnie HUCULSZCZYZNA 2015
Studenci: Oleksandr Berdnyk, Malwina Florczak, Alicja Jakubowska, 
Joanna Jaranowska, Izabela Karolczak, Mateusz Piasecki, Patryk Wacławiak, 
Katarzyna Zajączkowska.
Opiekunowie: dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski, dr inż. arch. 
Tomasz Bolanowski, mgr inż. arch. Wojciech Pardała.
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Bukareszt – miasto z piętnem przeszłości

Artykuł stanowi subiektywną analizę stolicy Rumunii, Bukaresztu, pod 
kątem dokonywanych w niej, na przestrzeni wieków, przemian oraz 
ich wpływu na wygląd, odczuwanie i atrakcyjność miasta. Przytacza 
niezbędne aspekty historyczne oraz powiązania kulturowe i polityczne. 
Najszerzej opisuje zmiany dokonane w latach 80. XX wieku przez Nicolae 
Ceaușescu z racji na ich spektakularną wielkość i jaskrawość przykładu. 
Odnosi się do funkcjonowania miasta w obecnych czasach, starając się 
ocenić trafność zastosowanych rozwiązań.

Wprowadzienie
W niniejszym artykule opowiem o mało popularnym kierunku turystycznym, 

jakim jest stolica Rumuni, Bukareszt. Wybór wydaje się dyskusyjny, ponieważ 
miasto nie posiada wybitnych zabytków ani ikon architektury, a jego panorama 
należy do przeciętnych. Ponadto funkcjonuje przekonanie, że miasto nie należy 
do najpiękniejszych. I nie oszukujmy się, jest w tym odrobina prawdy.

Powód, dla którego wybrałem Bukareszt jest jednak inny. Uważam, że jest 
dobrym studium przemian przestrzennych i ich wpływu na funkcjonowanie oraz 
atrakcyjność miasta. Pozwala uzmysłowić sobie, jak mocny wpływ mają duże 
realizacje architektoniczno-urbanistyczne i jak dalekosiężne konsekwencje ze 
sobą niosą. 

Bukareszt – historia miasta
Dla zrozumienia aktualnych przemian na terenie Bukaresztu, na początek należy 
przytoczyć kilka ważnych faktów historycznych:
• Miasto Bukareszt zostało założone najprawdopodobniej w XIV wieku. 

W źródłach historycznych pojawia się po raz pierwszy w 1459 roku, jako 
rezydencja wołoskiego księcia Włada Palownika1.

• Do połowy XIX w. miasto stanowiło ważny ośrodek handlowy, rozwijało się 
powoli, acz sukcesywnie.

• W 1881 roku doszło do unii personalnej, a następnie zjednoczenia 
Hospodarstwa Wołoskiego i Mołdawskiego. Na skutek tych przemian 
powstało Królestwo Rumuńskie, a na jego stolicę został wybrany Bukareszt. 
Ulokowanie stolicy w mieście znacznie przyśpieszyło jego rozwój.

• W latach międzywojennych stolica młodego państwa w zawrotnym tempie 

1 Bukareszt [online], Przewodnik turystyczny „Lovetotravel.pl” [dostęp: 30 marca 2016]. 
Dostępny w Internecie: http://bukareszt.lovetotravel.pl/
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przekształciła się w kosmopolityczne centrum. Gwałtowny rozwój i mocny 
wpływ zachodniej (francuskiej) kultury skutkował rozbudową miasta 
w sposób zaczerpnięty ze wzorców francuskich. Z biegiem czasu mieszkańcy 
swoje miasto zaczęli nazywać „micului Paris”, czyli małym Paryżem.

• Po II wojnie światowej Rumunia znalazła się w bloku państw 
komunistycznych. Nowy ustrój wprowadził nowy porządek zarówno 
w architekturze, jak i urbanistyce. Pierwotnie skupiano się na zabudowie 
nowych terenów osiedlami, pozostawiając istniejące zabudowania bez większej 
uwagi. Sytuacja zmieniła się wraz z dojściem do władzy Nicolae Ceaușescu 
w 1965 roku. W latach 80. XX w. rozpoczęła się wielka przebudowa centrum 
miasta. Zakładała ona kompletną wymianę zabudowy i całkowitą zmianę 
układu urbanistycznego.

Można zatem wyróżnić cztery wyraźnie różne od siebie okresy rozwoju miasta: 
• Sprzed powstania Królestwa Rumunii.
• Do wybuchu I wojny światowej.
• 20-lecie międzywojenne.
• Okres powojenny do upadku komunizmu.

Prawie każdy z nich charakteryzował się innymi cechami i znajdował się pod 
innymi wpływami. Dzięki temu można wyodrębnić trzy rodzaje zabudowy z nimi 
powiązane.

Bukareszt przed powstaniem Królestwa Rumunii
Najstarszy okres, sprzed Królestwa Rumunii, to czas powolnego, ale 

nieustannego rozwoju miasta handlowego. Wpływy tureckie zaowocowały 
chaotycznym układem urbanistycznym. 

Ryc. 1.
Zajazd dla kupców Hanul lui Manuc 

fot. autora
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Ryc. 2.
Klasztor Biserica Stavropoleos 

fot. autora

Z tym okresem powiązany jest obszar starego miasta nazywany Lipscani, 
gdzie kręte uliczki o zmiennej szerokości tworzą nieregularną, utrudniającą 
orientację sieć. Niestety praktycznie cała zabudowa z tego okresu została 
wymieniona lub dalece przebudowana. Dwie najstarsze istniejące budowle nie 
sakralne to zajazdy dla kupców z XVIII wieku (Hanul lui Manuc, Hanul cu Tei 
i Hanul Fieschi). 

Okres do wybuchu I wojny światowej
Powstanie Królestwa Rumunii spowodowało częściowe oderwanie się 

od wpływów tureckich i zwrócenie się obszaru w stronę wzorców zachodnich. 
Zmiana następowała ewolucyjnie przez powolną wymianę zabudowy 
na odpowiadającą europejskim standardom. Dominującym stylem stały się nurty 
neohistoryczne. To okres, w którym obecnego kształtu nabrało stare miasto, 
dzielnica Lipscănia. Dziś najstarszą jej część stanowi malownicza sieć niewielkich 
uliczek wytyczonych jeszcze w średniowieczu, ze stosunkowo niewielkimi 
budynkami w pierzejach utrzymanymi głównie w stylu neoklasycznym. Pozostała 
część ma charakter zdecydowanie wielkomiejski. Niemniej jednak można 
wśród okazałych budynków z przełomu XIX i XX wieku spotkać urokliwe 
pamiątki dawnej zabudowy. Na szczególną uwagę zasługują obiekty sakralne 
i klasztory (ryc. 2). Po dziś dzień arabskiego ducha zachowały zadaszone pasaże 
wynikające z wpływów tureckich. Urbanistyka również zaczęła ulegać zmianie, 
jednak głównie na nowo zabudowywanych terenach. Dobrze rozwinięte tereny 
pozostawały niewiele zmienione.

M. Kolanowski – Bukareszt – miasto z piętnem przeszłości
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Ryc. 3.
Cercul Militar Naţional

fot. autora

20-lecie międzywojenne
Najbardziej barwnym epizodem w rozwoju miasta były lata dwudzieste. Na 

skutek rozwoju technologicznego, jaki dokonał się na świecie, wzrosło znaczenie 
Rumunii. W dużej mierze dzięki ropie naftowej, której złoża Rumunia posiadała 
i eksploatowała.

Bukareszt dokonał niespotykanej wcześniej ekspansji terytorialnej, 
a dynamiczną rozbudową rumuńskiej stolicy kierowali architekci francuscy oraz 
rumuńscy, zafascynowani stolicą znad Sekwany. Powstały szerokie, wysadzane 
drzewami bulwary, place, parki i monumentalna architektura budynków w stylach 
historyzmu, secesji, art deco i modernizmu (ryc. 4, 5). Nie mogło zabraknąć łuku 
tryumfalnego ani pomników na placach. Osobnym, wartym uwagi tematem 
jest wybitny rumuński modernizm, który jako absolutna nowość był masowo 
wykorzystywany. Stare miasto nie zostało tak mocno przebudowane, jak młodsze 
dzielnice i nadal zachowało swój charakter. Miasto stało się kosmopolityczną 
stolicą, bez trudu dorównującą Paryżowi czy Wiedniowi.

Jako ważną ciekawostkę należy dodać, że zachowało się mnóstwo oryginalnej 
stolarki sprzed II wojny światowej. Szczególnie należy zwrócić uwagę na stylowe, 
bogate w kunsztowny detal wejścia wielu budynków w stylach od historycznych 
przez secesję i art deco aż po modernizm.
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Ryc. 4.
Modernistyczny gmach na ulicy 

Strada Ion Câmpineanu 20
fot. autora

Ryc. 5.
Palatul Telefoanelor din București, 

1933
fot. autora

Okres po II wojnie światowej
Niestety, po zakończeniu II wojny światowej Rumunia znalazła się w bloku 

państw komunistycznych. Nowy ład pociągnął za sobą radykalną zmianę 
w architekturze i urbanistyce stolicy, jak i całego kraju.

Początkowo władze komunistyczne nie usiłowały zetrzeć wszelkich śladów 
przeszłości. Skupiano się na rozbudowie miasta o nowe osiedla. Sytuacja 
zmieniła się po dojściu do władzy Nicolae Ceaușescu. Dyktator stopniowo 
zaczął wprowadzać nowy porządek i ład przestrzenny, a jego wizje przybrały 
formę planu rewitalizacji centrum miasta. Z rewitalizacją ów plan nie miał nic 
wspólnego, zakładał bowiem wyburzenie starego miasta i budowę nowego 
centrum z monumentalnym bulwarem Unirii, przyćmiewającym Pola Elizejskie, 
i Pałacem Ludów przewidzianym na nową siedzibę władz. Ponadto plan zakładał 
przeprowadzenie przez centrum miasta kanału wodnego, budowę metra i mnóstwo 
pomniejszych zmian w tkance miejskiej. Prace rozpoczęto w 1985 roku, równając 
z ziemią dzielnice Antim, Uranus i częściowo Rahova. Łącznie wyburzono 5 km2 

starego miasta. Kilka najważniejszych obiektów przeniesiono w nowe miejsca, 
reszta legła w gruzach. 

Ogromnej przebudowy nie doprowadzono do końca, jednak udało się 
ukończyć najważniejsze założenia urbanistyczne. W efekcie powstało nowe miasto 
z szerokimi ulicami przystosowanymi do ruchu samochodowego, wysokimi 
budynkami i całkowicie odmienioną panoramą. Plan, choć destrukcyjny dla starej 
zabudowy, niósł ze sobą nadzieję na rozwiązanie współczesnych problemów 
i poprawę warunków życia. Jednak niewiele z nich udało się spełnić. 

M. Kolanowski – Bukareszt – miasto z piętnem przeszłości
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Współistnienie nowego i starego
Powstała w wyniku przemian z lat 80. nowa zabudowa w żaden sposób nie 

zespajała się z ze starszą tkanką miejską. Konflikty bez trudu można odnaleźć 
jeszcze dziś. 

Ryc. 6.
Zderzenie nowej i starej zabudowy

fot. autora

Ryc. 7.
Stylizowany most nad kanałem Dębovity 
wychodzący na tyły starszych od siebie 

domów
fot. autora

Bulwar Unirii (ryc. 8, 9), będący główną osią założenia urbanistycznego 
przebudowy z czasów socjalistycznych, jest zbyt duży w stosunku do skali 
człowieka. Bulwar szeroki na kilkadziesiąt metrów z pierzejami liczącymi sobie 
po 10 pięter przytłacza swoim ogromem tak, że obserwator czuje się w nim 
zagubiony, a gigantyczne place na krańcach bulwaru jeszcze potęgują efekt. Na jego 
zachodnim zakończeniu wzniesiony został Pałac Ludów (ryc. 12), nowa siedziba 
rządu. Jest to prawdopodobnie najlepszy przykład manii wielkości autora całego 
założenia. Widać go z różnych części miasta z odległości nawet kilku kilometrów 
i jest uważany za drugi co do wielkości budynek na świecie. Co ciekawe, jego 
architektura wyraźnie nawiązuje do neoklasycyzmu. Podobnie jak w przypadku 
innych budynków (ryc. 10, 11), także tu starano się wprowadzić detal. W Pałacu 
Ludów zastosowano prawdopodobnie pełną gamę klasycystycznych elementów 
dekoracyjnych. Znajdziemy tam m.in. kolumny wzorowane na korynckich, 
pilastry, rozety, czy rozbudowane gzymsy.
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Ryc. 8.
Fontanna na placu Unirii

fot. autora

Ryc. 10, 11.
Detale architektoniczne na bulwarze Unirii

fot. autora

Ryc. 9.
Nieczynne od lat fontanny na bulwarze 

Unirii
fot. autora

M. Kolanowski – Bukareszt – miasto z piętnem przeszłości
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Większe powodzenie odniosło wybudowanie metra oraz przeprowadzenie 
kanału przez miasto (ryc. 13). Metro znacznie poprawiło komunikację w całym 
mieście i jest sukcesywnie rozbudowywane, a kanał, który w założeniach miał 
być przeprowadzoną przez miasto rzeką, przyczynił się do zmiany mikroklimatu 
na korzystniejszy. Niestety, warunki terenowe wymusiły powolny bieg rzeki, 
co z kolei skutkuje dziś nieprzyjemnym zapachem zastanej wody. Sytuacji nie 
poprawia też betonowe koryto, którym płynie woda.

Ryc. 13.
Kanał rzeki Dębovity, w tle Pałac Ludów

fot. autora

Ryc. 12.
Pałac Ludów

fot. autora
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Ryc. 14,15.
Widoki na Piata Victoriei

fot. autora

Ryc. 16.
Nowe i stare, Strada Academiei 

fot. autora

Ryc. 17.
Hotel Novotel w centrum

fot. autora

 Dodatkowo, projektując nowe miasto nie przewidziano miejsc parkingo- 
wych dla mieszkańców. Perfekcyjnym przykładem jest tu plac Piata Victoriei  
(ryc. 14, 15) znajdujący się kilka kilometrów na północ od wspomnianego wcześniej 
bulwaru Unirii. Obszerny plac z reprezentacyjnymi budynkami instytucji 
publicznych po kilkunastu latach istnienia zamienił się w gigantyczne, zazwyczaj 
zakorkowane skrzyżowanie. Na wyasfaltowanym placu panuje komunikacyjny 
chaos i przebycie go w jakikolwiek sposób jest mocno utrudnione. Problem 
przeciążenia ulic miast ruchem samochodowym, tak dotkliwy w innych miastach 
europejskich, jest obecny również w Bukareszcie.

M. Kolanowski – Bukareszt – miasto z piętnem przeszłości
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Ryc. 18.
Plac Unirii w erze kapitalizmu

fot. autora

Po upadku komunizmu Rumunia, tak jak inne państwa Bloku Wschodniego, 
musiała stawić czoła wyzwaniom przemian ustrojowych. Można stwierdzić, że 
trudny okres przemian, które wpłynęły znacząco na stan zabudowy Bukaresztu, 
dobiega końca. Zaczęto zwracać uwagę na jakość przestrzeni publicznej 
i naprawiać powstałe przez lata zaniedbania. Rewitalizacja zabudowy posuwa się 
bardzo powoli, lecz sukcesywnie. Remontowane są prywatne wille, przez lata 
popadające w ruinę, odnawiane kościoły i obiekty państwowe. Uważam jednak 
najnowszy okres za zbyt krótki, aby móc go miarodajnie ocenić.

Podsumowanie
Stolica Rumunii stanowi interesujący przykład miasta stosunkowo niedawno 

dotkniętego dużą przebudową realizowaną według nie do końca udanych idei. 
Odwiedzając Bukareszt, bez trudu można prześledzić poszczególne etapy 
rozbudowy miasta, znaleźć miejsca styku, a właściwie konfliktu starej tkanki 
miejskiej z nową oraz osobiście doświadczyć różnego krztałtowania urbanistyki. 
Ponadto można nasycić wzrok przyzwoitą architekturą z jej dobrze zachowanymi 
detalami. Wszystko to razem wzięte składa się na obraz ciekawego i wartego 
odwiedzenia miasta na uboczu szlaków turystycznych.
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Summary

The aim of this essay is a subjective analisys of capital city of Romania, Bucharest. 
Analysis is focused on changes and conversions which has been made during the 
centuries. How they influenced on look attractiveness and sensation of the city. 
Essay adduces most important historic facts and cultural influences about the city 
and Romania in general. The lion’s share of article is describes rebuilding made 
in the 80’s of XXth century by Nicolae Ceaușescu because of its spectacular size 
and clearness of example. Essay responds to functionality of Bucharest in modern 
times and it tries to judge how accurate used solutions are.

Bukarest – the city with the scars of the past

Recenzowała mgr inż. arch. Agata Korzeniowska
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Wioleta Kopera
Bartomiej Olczak
Politechnika Łódzka
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula

Recepta na dobrą przestrzeń

Wielkoformatowe reklamy, wszechobecne billboardy czy źle dobrana 
kolorystyka budynków to tylko niektóre z elementów negatywnie 
wpływających na jakość przestrzeni publicznych. Obecny stan jest 
wynikiem niskiego poziomu poczucia estetyki, które jest spowodowane 
brakiem edukacji w tym zakresie. Projekt „Recepta na dobrą przestrzeń” 
jest odpowiedzią na postępujący proces degradacji przestrzeni 
publicznych. „Receptą na dobrą przestrzeń” są warsztaty z licealistami, 
które w przyszłości zaowocują poprawą estetyki naszych miast.

Wprowadzenie
„Recepta na dobrą przestrzeń” to cykl warsztatów poruszających tematykę 

estetyki przestrzeni publicznych. Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej 
jakości naszego otoczenia. Temat ten w swoich opracowaniach analizowali 
również m.in. M. Porębska [Porębska, 2010] czy F. Springer [Springer, 2013].

W związku z zauważonym problemem, głównym celem projektu była zmia-
na sposobu postrzegania miasta wśród łódzkich licealistów oraz zwiększenie ich 
świadomości w zakresie współodpowiedzialności za otaczającą nas przestrzeń 
miasta. 

Projekt jest efektem współpracy Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki 
Przestrzennej Cirkula z Politechniki Łódzkiej z Fundacją Normalne Miasto – 
Fenomen. Został  zrealizowany z grantu pozyskanego w konkursie „Tu mieszkam, 
tu zmieniam” zorganizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK 
we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.. Warsztaty odbyły się pod 
Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Miasto zdrowe
O człowieku bądź każdym innym żywym organizmie możemy powiedzieć, 

że jest zdrowy, kiedy poszczególne jego narządy prawidłowo funkcjonują 
samodzielnie, a także jako całość. Często chorobę można stwierdzić po samym 
wyglądzie. Podobnie jest z miastem – aby uznać je za zdrowe, musi nie tylko 
prawidłowo funkcjonować, ale również estetycznie wyglądać.

W Łodzi oraz wielu innych polskich miastach można zauważyć postępujący 
proces degradacji przestrzeni publicznych. Pierwszym i chyba najbardziej 
zauważalnym problemem są reklamy. Są to zarówno małe, wiszące na słupach 
reklamujące pożyczki jak i te wielkoformatowe, które zasłaniają budynki często 
zabytkowe. Również zauważalny jest brak spójności w kolorystyce, zarówno 
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w odniesieniu do pojedynczego budynku, jak i ich grupy (partery kamienic 
pomalowane na wiele różniących się od siebie i często jaskrawych kolorów). 
Rzadko dostrzeganym, groźnym problemem staje się zanieczyszczenie światłem, 
które w znaczącym stopniu oddziałuje na nasze życie, m.in. powodując 
desynchronizację rytmu wewnętrznego.

Diagnoza
W naszych szkołach brakuje wychowania estetycznego (1 godzina tygodniowo 

przeznaczona jest na zajęcia artystyczne czy z wiedzy o kulturze). Owocuje 
to tym, że jako dorośli ludzie nie mamy wyrobionej wrażliwości estetycznej, 
a niektórzy są wręcz uodpornieni na wszechogarniającą nas brzydotę. Jednak 
w miarę zaspokajania naszych podstawowych potrzeb zaczynamy odczuwać 
potrzebę piękna, która jest głęboko zakorzeniona w naszej naturze. Chcemy 
żyć w przestrzeni, która będzie nas inspirować oraz stymulować intelektualnie 
i emocjonalnie, a nie oddziałującej na nas destrukcyjnie. 

Naszym zdaniem najlepszym sposobem poprawy jakości naszego 
otoczenia jest edukacja mieszkańców. Problematyką estetyki przestrzeni 
publicznej postanowiliśmy zainteresować młodzież z łódzkich liceów. W tym 
celu  opracowaliśmy nowatorską  formę warsztatów. Ma ona nauczyć uczniów 
praktycznego podejścia do estetyki  poprzez aktywną dyskusję  nad zadaną 
tematyką, pracę w grupie oraz umiejętność obserwowania, analizowania oraz 
wyciągania wniosków z swojego otoczenia.

Terapia
Warsztaty składały się z czterech etapów:
1. Poznaj przypadłość

Etap ten polegał na zapoznaniu uczestników z problematyką estetyki 
w przestrzeniach publicznych. Prowadzony był w formie dyskusji nad 
łódzkimi przykładami pozytywnych oraz negatywnych rozwiązań. Była to 
próba zdiagnozowania głównych zaburzeń ładu w przestrzeni.

2. Zaobserwuj objawy
Etap obejmował pracę zespołową w terenie. Zadaniem uczestników, 
przy wsparciu moderatorów, było zinwentaryzowanie najbliższej okolicy 
szkoły pod względem problemów omówionych podczas pierwszego etapu. 
Licealiści musieli obserwować, analizować  i oceniać krytycznie przestrzeń, 
którą teoretycznie powinni dobrze znać, ponieważ są jej codziennymi 
użytkownikami.

3.   Postaw diagnozę
W tym etapie zadaniem uczestników była synteza zauważonych podczas 
spaceru badawczego problemów oraz przedstawienie wyników za pomocą 
ogólnodostępnych internetowych narzędzi do tworzenia wirtualnych map.
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4.    Znajdź lekarstwo.
W ostatnim etapie licealiści musieli zaprezentować wyniki swoich obserwacji, 
omówić zauważone problemy, wyciągnąć z nich wnioski oraz zaproponować 
możliwe rozwiązania, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na jakość 
przestrzeni publicznych

W. Kopera, B. Olczak – Recepta na dobrą przestrzeń

Przeprowadzone zostały trzy cykle zajęć warsztatowych dla 3 klas z trzech 
łódzkich liceów (I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika,  
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej oraz Publicznym Liceum 
Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej w Łodzi).

Licealiści zauważali negatywy takie jak: natłok reklam, przejawy pastelozy, 
niepasujące do siebie ogrodzenia, czy też talerze satelitarne wywieszone 
na  elewacjach  budynków. Potrafili również wskazać elementy, które wpływają 
pozytywnie na estetykę przestrzeni m.in. murale pokrywające ślepe ściany, 
wkomponowane w przestrzeń elementy małej architektury. Jako istotny czynnik 
wpływający na odbiór przestrzeni wymieniali również wkomponowanie zieleni 
oraz stosowanie kolorystyki w nawiązaniu do otoczenia. 

Bardzo ważnym wnioskiem z warsztatów było stwierdzenie, że problemem 
jest nie samo występowanie reklamy w przestrzeni, ale przede wszystkim ich 
ilość, lokalizacja oraz forma. Uczestnicy warsztatów zgadzali się w kwestii tego, 

Ryc. 1.
Uczestnicy warsztatów przy pracy nad mapami

fot. J. Grzelak
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Ryc. 2.
Okładka publikacji
„Recepta na dobrą przestrzeń” 
proj. P. Grądys

że nie można całkowicie pozbyć się reklam z przestrzeni publicznych, ponieważ 
stanowią one cenne źródło informacji. Najlepszym rozwiązaniem analizowanego 
problemu okazało się być wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych i kar 
za niestosowanie się do nich.

Efektem projektu jest publikacja ewaluacyjna pt. „Recepta na dobrą 
przestrzeń” (ryc. 2), zawierająca scenariusze zajęć, informacje dotyczące 
problematyki poszczególnych etapów, metod pracy oraz niezbędnych materiałów1. 
Ponadto zawiera ona opis poszczególnych zjawisk degradujących przestrzeń oraz 
słowniczek pojęć. Przewodnik został napisany w konwencji medycznej, traktując 
omawiane zjawiska jako choroby, a miasto i jego poszczególne elementy jako 
pacjenta. Zabieg ten miał ułatwić młodzieży zrozumienie tematu, a taże osobom 
niezwiązanym z tym tematem. Każde zjawisko wpływające negatywnie na jakość 
przestrzeni publicznych zostało przedstawione w postaci karty chorób, w której 
wyjaśnione zostało m.in. jakich elementów przestrzeni dotyczy dane zjawisko, 
po jakich cechach można rozpoznać daną „chorobę” oraz jakie na aktualny stan 

1 Publikacja dostępna jest w Internecie pod adresem: https://issuu.com/fundacja_fenomen/
docs/recepta_na_dobra_przestrzen
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Summary

Quantity of billboards or poorly chosen colors of buildings are just some of the 
elements negatively affecting the quality of public spaces. Current state is the 
result of low-level sense of aesthetics, which is caused by the lack of education 
in this field. Project Recipe for a good space is a response to the progressive 
degradation of public spaces. The recipe for a good space are workshops with 
high school students, which in the future will result in improving the aesthetics 
of our cities.

Prescription for a good space

prawny są możliwości regulowania i ochrony przed negatywnym wpływem tych 
zjawisk („terapii”).

Publikacja została udostępniona na otwartej licencji2, dzięki czemu formuła 
może zostać ponownie wykorzystana również przez inne organizacje czy 
nauczycieli.

Podsumowanie
Warsztaty udowodniły, jak ważna jest edukacja i uświadamianie mieszkań-

ców. Potrzeba estetycznego otoczenia istnieje w każdym z nas, jednak wymaga 
ona odpowiedniego ukształtowania i stymulowania. Dlatego też takie działania 
powinny być uzupełnieniem podejmowanych przez władze miast oraz gmin prób 
ochrony krajobrazu miejskiego – w formie tzw. uchwał krajobrazowych – przed 
negatywnymi zjawiskami degradującymi przestrzeń. Tylko dzięki jednoczesnemu 
wykorzystaniu narzędzi prawnych i akcji edukacyjnych możliwa będzie poprawa 
jakości przestrzeni publicznych w naszych miastach.

2 Utwór został opublikowany na licencji nie wyłącznej Creative Commons – Uznanie 
autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/)
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Magdalena Maria Kurnicka
Politechnika Białostocka

Mała Wielka Cartagena

Tematyką artykułu jest przedstawienie niedużego miasta w południowo-
wschodniej Hiszpanii – Cartageny – miasta o dużym dziedzictwie 
artystycznym oraz wysokim potencjale nowoczesności. Sercem tego 
miasta jest piękna starówka, w której można odkryć perły architektury 
słynnego Victora Beltri – ucznia Gaudiego, który tworzył swoje dzieła 
na początku XX wieku. Ponadto bogactwo architektoniczne Cartageny 
skupia się w miejskim porcie, gdzie znajdują się piękne obiekty 
nowoczesnej i innowacyjnej architektury. Oprócz ciekawej architektury, 
Cartagena bogata jest również w życie kulturowe i społeczne tworzące 
niepowtarzalny klimat oraz budujące aurę tętniącego życiem miasta.

Cartagena to nadmorskie miasto liczące około 250 tysięcy mieszkańców, 
położone w południowo-wschodniej Hiszpanii w regionie Murcia. Jego historia 
sięga 227 r. p. n.e., a pierwotnie nazywało się Mastia, ze względu na znajdujący 
się w nim jeden z najlepszych portów Morza Śródziemnego. Po licznych wojnach 
na Półwyspie Iberyjskim nazwa została zmieniona na Nową Kartaginę i miasto 
mianowano stolicą prowincji rzymskiej. Dopiero w pierwszej połowie XIII wieku, 
po podbiciu przez króla Aragonii i hrabiego Barcelony Jakuba I Zdobywcę, nadano 
mu obecną nazwę. Od 1570 r. Cartagena stanowiła główną bazę hiszpańskiej floty 
wojennej. W porównaniu chociażby do Łodzi, Cartagena jest rozległym miastem 
zajmującym ponad 550 km2. Wjazd do opisywanej miejscowości przebiega przez 
pagórkowate tereny pełne opuszczonych fabryk i warsztatów samochodowych,  
co kontrastuje z turystyczną funkcją miasta i może mylić wszystkich przyjezdnych. 
Piękno Cartageny dostrzega się tak naprawdę w jej sercu, którym jest stare miasto 
i pobliski port oraz przyległe dzielnice, bogate w perły architektury historycznej, 
jak i nowoczesne wzory budownictwa. Starówka położona jest w centrum miasta 
i charakteryzuje się dużą ilością wąskich uliczek zabudowanych starymi, wysokimi 
kamienicami takimi jak prace Victora Beltri, ucznia Gaudiego. Do ciekawych 
obiektów nowego budownictwa zalicza się budynki, takie jak El Batel, muzeum 
archeologii podwodnej Arqua czy Wydział Biznesu Politechniki w Cartagenie.

Pierwszą realizacją Victora Beltri jest budynek Casa Cervantes charakte-
ryzujący się nowoczesną jak na tamte czasy konstrukcją.
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Ryc. 1.

Casa Cervantes
fot. autorki

Obiekt pochodzi z 1900 roku i znajduje się przy głównej ulicy Calle 
Mayor, która obecnie stanowi najważniejsze miejsce starówki1. Dom Cervantes 
to czteropiętrowy obiekt, w którym każde piętro zostało wykonane z innych 
materiałów budowlanych. W dolnej części i centralnej osi użyto marmuru, zaś 
w wejściach zastąpiono go sztucznymi kamieniami. Pozostałe ściany wykonane 
są z cegły, na których znajdują się pilastry i płaszcze chroniące przed kurzem. 
Głównymi cechami elewacji są „punkty widzenia” oraz modernistyczne motywy 
nadproży. Wartymi uwagi elementami były symbole handlu, przemysłu i górnictwa, 
pojawiające się na wielu tarczach herbowych będących „godłem” właściciela domu 
(Serafín Cervantesa Contreras – ważnego magnata ze wzgórz górniczych Cartagena 
- La Unión), którego inicjały widniały na budynku. Wnętrze zostało urządzone przez 
kartageńskiego rzeźbiarza Francisco Requena Hernández i malarza z Murcji Antonio 
de la Torre. Po wielu remontach, wykonywanych przez obecnego właściciela, którym 
jest bank, oryginalna pozostała tylko fasada budynku2.

Casa Maestre został zaprojektowany w oparciu o szkice architekta Marceliano 
Coquillat – Víctora Beltri na placu San Francisco w 1906 r. Jedną z głównych 
cech budynku jest kamienna elewacja z trójskładnikowym rytmem elementów,  
w której oś centralna jest widocznie zaznaczona. Ważnym elementem jest 
zakrzywiony punkt widzenia wykonany z kamienia, znajdujący się w centralnej 
części elewacji, a także główne drzwi w stylu neo-rokokowym3. Budynek istnieje 
do chwili obecnej, a oryginalne elementy, które przetrwały to fasady, pokój na 
pierwszym piętrze, witraże oraz klatka schodowa4.

1 ‚Suspiros de España’, suspiros cartageneros, Leverdad.es, [przeglądany 10.09.2015 r.] 
dostępny w Internecie: www.laverdad.es/murcia/v/20101018/cartagena/suspiros-
espana-suspiros-cartageneros-20101018.html 

2 F. Javier  Perez Rojas , Cartagena 1874-1936 (Transformacion urbana y arquitectura); 
Editora Regional De Murcia 1993, ss. 31-32.

3 J. Martínez Leal (1993). Primeras transformaciones: milicias y poder popular. República  
y guerra civil en Cartagena (1931-1939). Ediciones de la Universidad de Murcia. s. 196.

4 F. Rodriguez De LaTorre , Efectos del terremoto del 1 de noviembre de 1775 en 
la actual region de Murcia, [przeglądany 10.09.2015 r.], dostępnyw Internecie: www.
regmurcia.com/docs/murgetana/N087/N087_007.pdf
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Miano rewolucji architektonicznej Cartageny przypisuje się budynkowi 
El Batel, który znajduje się w miejskim porcie. Obiekt został zaprojektowany przez 
José Selgasa oraz Lucía Cano w 2001 roku, a do użytku oddano go w 2011 roku.

El Batel zwraca uwagę przede wszystkim innowacyjną elewacją, która została 
wykonana z plastiku. Forma tego obiektu oraz jego prostolinijność nawiązuje 
do spokoju otaczającego go morza. W całym budynku nie zastosowano okien, 
jednakże dzięki elewacji uzyskano świecące obszary zapewniające doświetlenie 
wnętrza. Z zewnątrz budynku dominują odważne i jednocześnie stonowane 
odcienie białego, żółtego, pomarańczowego oraz czerwonego, które idealnie 
współgrają z zimnym kolorem wody. Jasne i przestronne wnętrze charakteryzuje 
się brakiem filarów i kolumn oraz dużą ilością chodników o delikatnym pochyleniu, 
które pozwalają na swobodne przemieszczanie się po całym budynku. El Batel 
pełni funkcję audytorium i centrum konferencyjnego, gdzie na pierwszym 
 

M. Kurnicka – Mała Wielka Cartagena

Ryc. 2.
Casa Maestre;

źródło: www.flickriver.com

Ryc. 3.
El Batel 

źródło: Home - El Batel, El Batel, [przeglądany 10.09.2015r.], dostępny w Internecie:  
www.auditorioelbatel.es
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piętrze mieści się otwarta kawiarnia z widokiem na port5. Kolorystyka wnętrza 
jest adekwatna do kolorów elewacji zewnętrznej budynku, przez co cały obiekt 
odbiera się jako jedną całość. 

Wartym uwagi jest otaczający teren, czyli promenada wykonana ze 
świerkowych desek, różnorodna roślinność oraz plastikowe przejścia wykonane 
z plastikowych rurek prowadzące do budynku6.

Tuż obok El Batel znajduje się siedziba Narodowego Muzeum Archeologii 
Morskiej Arqva. Budynek został zaprojektowany przez zwycięzcę National 
Architecture Award – Guillermo Vazqueza Consuegra. Arqva to kompleks 
ponad 6000 m2 składający się ze stałej sali wystawy o powierzchni 1600 m2 oraz 
tymczasowej sali wystawy o powierzchni około 500 m2. W obiekcie znajduje 
się również archiwum fotograficzne oraz nowoczesna dwupiętrowa biblioteka 
doświetlona światłem pośrednim i naturalnym7. Arqva nie funkcjonuje jako 
zwykłe, tradycyjne muzeum, ponieważ oprócz standardowego zwiedzania, 
istotną rolę pełni wymiana kulturowa. W związku z tym zaprojektowano w nim 
sale wykładowe wyposażone w najnowsze technologie sprzyjające organizacji 
różnorakich imprez. W kompleksie znajdują się również miejsca takie jak 
kawiarnia, restauracja, sklep oraz miejsca spotkań.

Bryła budynku składa się z dwóch elementów, które sprawiają wrażenie 
wyłaniania się obiektu na powierzchnię, a między nimi znajduje się szeroka 
rampa przenosząca gości do wnętrza muzeum. 

5 The building – El Batel, El Batel, [przeglądany 10.09.2015r.], dostępny w Internecie: 
www.auditorioelbatel.es/en/the-auditorium/the-building

6 Auditorium in Cartagena /Selgas Cano, ArchDaily, [przeglądany 10.09.2015 r.], 
dostępny w Internecie: www.archdaily.com/203535/auditorium-in-cartagena-selgas-cano

7 [przeglądany 10.09.2015 r.], dostępny w Internecie: www.museoarqua.mcu.es 

 Ryc. 4.
El Batel 

źródło: www.nochemuseoscartagena.es
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Ciekawym elementem elewacji jest nazwa muzeum, napisana wielkimi 
literami, biegnąca wzdłuż ściany z barwionego betonu, stanowiącej część 
wewnętrzną elewacji8.

Kolejnym istotnym obiektem pod względem architektonicznym jest „Campus 
de Excelencia Internacional de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica 
de Cartagena” (Kampus Międzynarodowej Doskonałości Uniwersytetu w Murcii 
oraz Politechniki w Cartagenie). Stanowi on ciekawy przykład rewitalizacji 
i adaptacji nowoczesnej architektury przez zestawienie starej cegły z elementami 
szkła i metalu. Obiekt zbudowano w XVIII wieku z przeznaczeniem na koszary 
wojskowe. Po zakończeniu wojny domowej zdecydowano o zmianie jego 
przeznaczenia i przekazano do użyteczności hiszpańskiej marynarki wojennej,  

8 National museum of archeology, ArchDaily, [przeglądany 10.09.2015r.], dostępnyw 
Internecie: www.archdaily.com/83195/national-museum-of-underwater-archaeology-
estudio-vasquez-consuegra

Ryc. 5.
Arqva

źródło: www.noticias-espanya.blogspot.com

Ryc. 6.
Arqva

źródło: www.spainisculture.com
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która korzystała z niego do 1999 roku9. W 2007 roku obiekt został przejęty przez 
Politechnikę w Cartagenie. Najbardziej rozpoznawalnym elementem budynku jest 
dach wykonany z materiałowych rombów zawieszonych na metalowych linach 
nad zamkniętym patio budynku. Z pozoru tak prosty zabieg dał tak spektakularny 
efekt, jakim jest zmieniający swoją pozycję cień. W zależności od tego, w jakiej 
pozycji jest słońce, cień znajduje się na ścianie lub tworzy wzór posadzki.

Dodatkowymi elementami dopełniającymi patio i jego zadaszenie są 
metalowe kładki podpierane na dużych stalowych słupach. Biegną one przez 
środek patio, na drugiej kondygnacji zapewniając doskonałą komunikację oraz 
atrakcję dla zwiedzających. Właśnie z tamtego miejsca najlepiej widać system 
nietuzinkowego dachu. Na drugim piętrze zastosowano przeszklone ściany które 
zapewniają piękny widok na pobliski port i morze10.

9 Estudios de Empresariales en Cartagena [w:] Facultad de Ciencias de la Empresa 
(ofijalna strona internetowa Politechniki w Cartagenie) [przeglądany 10.09.2015 r.], 
dostępny w Internecie: www.web.archive.org/web/20150511011504/http://www.fce.
upct.es/historia.html

10 J. Manuel  Chacón Bulnes , VMZINC [przeglądany 10.09.2015 r.], dostępny 
w Internecie: www.vmzincforarchitecture.tumblr.com/post/124909740260/the-old-and-
the-new-the-new-offices-of-the

Ryc. 7.
CIM

źródło: www.upct.es
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Podsumowanie
Cartagena to malownicze i pięknie położone miasto. To idealny 

przykład miejsca doskonale łączącego tradycję z nowoczesnością pod kątem 
architektonicznym. Opisane budynki podzielone zostały przez autorkę ze względu 
na swoje położenie oraz styl, co przekłada się na zobrazowanie wyraźnego 
zbalansowania między architekturą historyczną a modernistyczną na stosunkowo 
niewielkim obszarze. Obiekty mieszczące się na terenie starego miasta doskonale 
oddają bogatą przeszłość architektoniczną i kulturową miasta. Z drugiej strony 
zabudowania wzdłuż linii portowej nad samym morzem są kwintesencją 
innowacyjności oraz sztuki rewitalizacji. Futurystyczne i mocne formy oraz 
kształty, a także niekonwencjonalne rozwiązania nadają małemu miastu charakter 
oraz przyczyniają się do jego nieustannego rozwoju. 

Cartagena to bez wątpienia miasto, które cieszy oko zarówno znawców 
architektury, jak wszystkich amatorów tej dziedziny sztuki.

Little Great Cartagena

Summary

The theme of article is to present a small town in south-eastern Spain – Cartagena  
– which is a city of great artistic heritage and high potential of modernity in
architecture. The heart of this city is a beautiful old town, where can be discovered 
the architectural gems of the famous Victor Beltri, student of Gaudi, who created 
his projects in the early twentieth century. Moreover, architectural richness  
of Cartagena is concentrated in the city’s port, where there are beautiful objects of 
modern and innovative architecture. Beyond interesting architecture, Cartagena 
is also rich in cultural and social life, creating unique climate and building an 
aura of the bustling city.

Recenzowała dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz
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Aleksandra Łapa
Politechnika Łódzka
Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro”

Le Quartier du Grand Large, czyli rewitalizacja po francusku

Tematem artykułu jest nietypowy sposób rewitalizacji realizowany 
w Dunkierce, we Francji. Dawne tereny poprzemysłowe zlokalizowane 
wokół doków mają stać się dzielnicami przystosowanymi do skali 
człowieka. Le Quartier du Grand Large (dzielnica Grand Large) 
jest pierwszą częścią powstającą w ramach projektu Neptun. Autorka 
opisuje wybrane inwestycje mieszkalne i usługowe ze względu na ich 
niepowtarzalność. 

Wprowadzenie
Dunkierka jest miastem, w którym dużo dzieje się w zakresie zmiany funkcji 

terenów poprzemysłowych. Wynika to z potrzeby integracji niewykorzystanych 
terenów postindustrialnych z pozostałą częścią miasta. Zjawisko to ilustrują 
inwestycje realizowane w dzielnicy Grand Large w ramach projektu Neptun.  
Intencją autorki jest wykazanie, że rewitalizacja może mieć różne oblicza. 
Przykład Dunkierki wskazuje na diametralnie inne podejście do tego problemu 
niż realizowane w tym samym czasie na przykład w Łodzi. Opis inwestycji 
zilustrowany zostanie danymi i wytycznymi z planów i projektów.

Historia
Od XVIII wieku Dunkierka i jej port odgrywają istotną rolę w handlu 

morskim. Usytuowana jest na drodze statków pływających między Holandią, 
Anglią i Hiszpanią. Pod koniec XIX wieku szybkie wzbogacenie miasta 
doprowadziło do rozwoju jego części nadmorskiej. Dzięki temu już w XX wieku 
mówiło się o „wielkim mieście obok portu”.

Ryc. 1.
Obszar Le Grand Large1 
w czasach rozkwitu przemysłu 
źródło: Communauté 
Urbaine de Dunkerque

1 (fr.) La Grand Large – 
nazwa nowo planowanej 
dzielnicy Dunkierki.
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W czasie II wojny światowej miasto poważnie ucierpiało. W wyniku tego 
ukształtował się wyraźny podział na odrębne strefy, tj. mieszkalnictwo, przemysł, 
magazyny, tereny portowe i morskie. Centrum miasta zostało odbudowane 
i ostatecznie odwróciło się od portu.

Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 1963 roku w porcie otwarto wielki kompleks 
metalurgiczny. Port poszerzono w kierunku zachodnim poprzez budowę dróg 
i nowych kompleksów mieszkaniowych. Doszło do podwojenia populacji miasta. 
Sześć lat później aglomerację tworzyło niemal 20 gmin, które miały silny wpływ 
na ukształtowanie przestrzeni, ingerując w aglomerację we własnym interesie. 
Dunkierka miała szansę stać się dużym centrum usługowym w północno-
zachodniej Europie. W rzeczywistości wiele z tych projektów nie weszło w życie 
z powodu wyolbrzymionych ambicji środowisk lokalnych, stojących w opozycji 
do potrzeby stworzenia spójnej tkanki miejskiej. W 1989 roku nastąpiła wielka 
zmiana. Zamknięto stocznie, a krajobraz zdominowało rozległe pustkowie 
industrialno-portowe. Wówczas pojawił się pomysł utworzenia na zdegradowanym 
terenie centrum aglomeracji. W ten sposób zakorzenił się Projekt Neptun.

Projekt Neptun
Zgodnie z ówczesnym trendem panującym we Francji, postanowiono 

ponownie wprowadzić życie w opustoszałe tereny stoczniowe. Stowarzyszenie 
deweloperskie Projenor podjęło się opracowania strategii ponownego rozwoju 
Dunkierki. W tym samym czasie, w niedalekim Lille, powstał podobny plan, 
jednak ten opierł się raczej na działaniu długofalowym, nie natychmiastowym.

Ryc. 2.
Nowy podział na dzielnice w sercu 
aglomeracji Dunkierki, 
źródło: Communauté Urbaine de 
Dunkerque
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W 1990 roku odbyły się międzynarodowe konsultacje dla osób 
zainteresowanych tematem rewitalizacji Dunkierki. Ostatecznie, w drodze 
konkursu wybrana została koncepcja rewitalizacji autorstwa architekta Richarda 
Rogersa. (ryc. 3). Projekt ten zakładał budowanie krajobrazu, który jest 
jednocześnie urbanistyczny i rekreacyjny, uwzględniający grę wody i minerałów 
oraz poszanowanie dla przemysłu. Głównym zadaniem projektu było odwrócenie 
miasta w kierunku basenów portowych.

Projekt „Neptun” opiera się o zasadę „wspólnego projektu” i przedstawia 
nowe praktyki w kwestii koncepcji i zarządzania projektem, mając na uwadze 
trzymanie się aktualnych zasad przekształceń urbanistycznych.
Główne założenia programu to2:

• system zmniejszający wpływ centrum – połączenie otwartych terenów 
portowych i nabrzeża będzie wymagać nowych mostów;

• integracja wielu przestrzeni publicznych, placów i promenad za pomocą osi 
łączących baseny, odbudowane miasto i otwarte tereny portowe;

• utworzenie nowej tkanki miejskiej;
• kreślenie morfologii jest pozostawione bez ograniczeń, ale z uszanowaniem 

zaproponowanych skal i typologii;
• „wielka architektura” nie jest pożądana w szkicach przedstawiających 

projekt;
• nabrzeże jest traktowane jako przestrzeń przyjemności, odpoczynku 

i spacerów;
• Program: 50 000 m² wyposażenie; 35 000 m² nauczanie i badania; 8 000 m² 

rozwój; 6 000 m² administracja; 35 000 m² mieszkania; 75 000 m² aktywność 
ekonomiczna; 20 000 m² usługi; 15 000 m² handel.

 

A. Łapa – Le Quartier du Grand Large, czyli rewitalizacja po francusku

Ryc. 3.
Fragment Masterplanu Richarda Rogersa

źródło: http://dunkerquegrandlarge.wixsite.com

2   Według zapisów Richarda Rogersa zebranych na stronie: http://dunkerquegrandlarge.
wixsite.com
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Istnieją również problemy: ludzie oczekujący natychmiastowych efektów, 
obawy przed patchworkowym miastem, które nie będzie dobrze funkcjonować 
ani urbanistycznie, ani społecznie.

Dzielnica Grand Large
W roku 2005 wyłoniono w konkursie projekt urbanistyczny i program 

ukształtowania zabudowy mieszkaniowej w nowo tworzonej dzielnicy – 
pierwszej części w ramach Projektu Neptun. Odpowiadał na problemy zawarte 
w dokonywanych analizach terenu (ryc. 4). Zwycięski projekt należy do architekta 
i urbanisty Nicolasa Michelina i zepołu ANMA (ryc. 5). Według niego, cały 
program ma liczyć między 800 a 1000 mieszkań przeznaczonych dla wszystkich 
klas społecznych. Istotne ma być stworzenie alternatywnej oferty mieszkań 
w stosunku do tych znajdujących się już na obrzeżach miasta. Ma ona być 
atrakcyjna dla wszystkich pokoleń, co ma doprowadzić do zahamowania spadku 
demograficznego centrum. Ma zostać zapewniona średnia gęstość zaludnienia 
dzięki zintegrowaniu z parkami i ogrodami różnej skali oraz ma być otwarta 
zarówno w stronę morza, jak i innych dzielnic.

Ryc. 4.
Analizy dotyczące przyszłego ukształtowania Grand Large

źródło: http://dunkerquegrandlarge.wixsite.com
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A. Łapa – Le Quartier du Grand Large, czyli rewitalizacja po francusku

Ryc. 5.
Projekt planu dzielnicy

źródło: Communauté Urbaine de Dunkerque

Ryc. 6, 7, 8.
Zabudowa mieszkaniowa

fot. autorki,

 Ryc. 9. 
Schemat

źródło: http://www.anma.fr/
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3  (fr.) AP2 – Atelier de Préfabrication N°2 - Zakład Prefabrykacji numer 2
4 (fr.) FRAC – Fonds Régional d’Art Contemporain – Regionalny Fundusz Sztuki 

Współczesnej zaprojektowany przez Lacatona i Vassala
5 (fr.) LAAC – Lieu d’Art et Action Contemporaire de Dunkerque – Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Dunkierce zaprojektowane przez Willervala, z ogrodem 
autorstwa Samela

 
 Ryc. 10, 11.

AP2 i FRAC
fot. autorki

Budynki mieszkalne wielorodzinne zaprojektowane zostały w stylu 
flamandzkim. Mają po 5-6 kondygnacji, w klasie HQE (wysoka jakość środowiska). 
Wykorzystane zostały panele słoneczne, naturalna wentylacja wywołana kształtem 
budynku, garaż podziemny. Przeplatają się one z 2-3 kondygnacyjnymi domkami 
szeregowymi, które posiadają wydzielone ogródki przydomowe. Nie jest łatwe 
zauważenie granicy między strefą publiczną i prywatną.

Ponieważ nie pozostało wiele śladów przemysłowej przeszłości tego terenu, 
zdecydowano się na użycie materiałów i form odnoszących się do realiów 
portowych.

W pobliżu mieszkań znajduje się AP23 (ryc. 10, 11) – budynek będący 
jednym z nielicznych pozostałych po dawnych stoczniach, ze względu na odbiór 
wnętrza zwyczajowo nazywany dziś „katedrą” (ryc. 11). Do istniejącej części 
dobudowano FRAC4, kształtem i skalą odpowiadający oryginałowi, ale wzniesiony 
w konstrukcji stalowej i w całości przezroczysty, przypominający dużą szklarnię. 
W drugiej części, w której funkcjonuje podział na kondygnacje, znajduje się 
muzeum. Wybudowano również kładkę dla pieszych łączącą AP2 i dzielnicę 
Grand Large z miastem.

Nieopodal znajduje się również LAAC5 (ryc.12) – muzeum sztuki 
współczesnej o nietypowej bryle, w otoczeniu wody i zieleni.
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Ryc. 12.
 LAAC
fot. autorki

A. Łapa – Le Quartier du Grand Large, czyli rewitalizacja po francusku

Podsumowanie
Do kwietnia 2015 roku na rewitalizowanym terenie powstało 450 mieszkań, 

czyli 45% zamierzonej ilości. Udało się uzyskać zróżnicowanie społeczne obszaru. 
Powstały wszystkie obiekty towarzyszące, tak aby dzielnica mogła sprawnie 
funkcjonować. Obecnie należy oczekiwać na efekt końcowy rewitalizacji, 
prowadzonej na niewyobrażalną dotąd skalę. Czy patchworkowo tworzona 
przestrzeń może okazać się strzałem w dziesiątkę? Bez wątpienia pozostało 
jeszcze wiele do zrobienia. Należy mieć nadzieję, że zakończy się sukcesem, 
na którym będą mogły wzorować się inne zdegradowane ośrodki.
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Le Quartier du Grand Large, that is revitalization in a French way

Summary

The topic of the article is an unusual way of revitalization carried out in Dunkirk, 
France. Postindustrial areas around the docks are to become neighborhoods 
adapted to the human scale. Le Quartier du Grand Large (Grand Large district) is 
the first part of a Neptune project.  The autor describes chosen by herself housing 
and public service investments because of their uniqueness.

Recenzowała mgr inż arch. Agata Korzeniowska 

FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque. Philippe Ruault (fotografie) [w:] LACATON & 
VASSAL ARCHITECTES (oficjalna strona Agencji Projektowej LACATON & VASSAL 
ARCHITECTES [online] Paris 2015. [dostęp 12.10.2017]. Dostępny w Internecie: https://
lacatonvassal.com/index.php?idp=61
http://dunkerquegrandlarge.wixsite.com/
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Modernistyczne domy letnie z drewna

Artykuł prezentuje kilka wybranych realizacji letniskowych budynków 
drewnianych w okolicach Łodzi jako przykłady zastosowania idei 
modernizmu w materiale, jaki z nim nie jest utożsamiany. Omówione 
zostały zarówno obiekty małe, o powierzchni kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych, przeznaczone dla jednej rodziny, jak i duże budynki 
mieszczące po kilkanaście mieszkań przeznaczonych na wynajem. Te drugie 
wydają się być oryginalną specyfiką kilku podłódzkich miejscowości 
wypoczynkowych, w szczególności Wiśniowej Góry, Kolumny czy 
Tuszyna-Lasu. Masowe pojawienie się architektury letniskowej z drewna 
w estetyce modernizmu jest również specyfiką okolic Łodzi – w pobliżu 
innych dużych polskich miast nie następowało to w takiej skali i nie 
powstały zwarte i w miarę jednorodne zespoły zabudowy.

Wstęp
W okresie dwudziestolecia międzywojennego, wraz z pojawieniem się prawa 

pracy wprowadzającego pojęcie urlopu wypoczynkowego, nastąpiła popularyzacja 
wyjazdów na letniska. Nie wszystkich było stać na wyjazdy do „wód” w górach 
lub nad morze, dlatego w podłódzkich lasach zaczęły dość szybko pojawiać się 
budynki mogące pomieścić coraz większe rzesze letników. Innymi przyczynami 
popularności podłódzkich letnisk była ucieczka od zanieczyszczeń powietrza 
w wielkim mieście oraz łagodzenie objawów gruźlicy, której nie potrafiono wtedy 
skutecznie leczyć.

Geneza powstania
W latach dwudziestych XX w. pojawiły się duże budynki z wieloma 

mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem – najprawdopodobniej ze względu na 
ograniczenie kosztów. Jednocześnie pojawiły się pewne uproszczenia funkcjonalne 
(powtarzalne, symetryczne rzuty, proste i powtarzalne mieszkania) i formalne 
(najczęściej symetryczna, prostopadłościenna bryła z niewysokim dachem) oraz 
ograniczenie popularnych wcześniej detali i ozdób „laubzegowych” (typowych 
np. dla architektury letnisk podwarszawskich, częstych również w okolicach 
Łodzi). Zjawisko to zbiegło się z pojawieniem się nowego prądu w architekturze, 
jakim był modernizm. 

Małe i średniej wielkości domy letnie indywidualne, najczęściej 
o niesymetrycznych rzutach, zaczęły powstawać dopiero w latach trzydziestych 
XX w. Czynnikiem mającym wpływ na ich powstanie, prócz dobrej koniunktury 
gospodarczej,  mogła mieć duża podaż gruntów. Do 1939 r. Urząd Wojewódzki 
Łódzki zatwierdził przynajmniej kilkadziesiąt parcelacji letniskowych – 
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największe z nich, jak Sokolniki-Las, składały się z kilku tysięcy działek, które 
sprzedawano zwykle na raty. Moda na posiadanie własnego domku pojawiła się 
również dzięki promocji w przedwojennej prasie1. Pojawiły się oferty gotowych 
domów typowych. Powstawały większe zespoły zabudowy letniskowej – np. 
sześć identycznych domów na sąsiednich działkach w Lućmierzu-Lesie z lat 
30. XX w.; obecnie istnieją cztery z nich. Gotowe projekty około 20-30 małych 
domów do wyboru oferowano w Sokolnikach nabywcom działek. Niektóre z nich 
przetrwały do dziś2.

Finansowanie. Domy letnie na kredyt

Dużą zachętą mogącą się przyczynić do masowego powstawania 
domów letnich były instrumenty kredytowe i fiskalne wprowadzone w latach 
trzydziestych. Ich rola w powstawaniu domów mieszkalnych w miastach została 
w literaturze przedmiotu dość dokładnie omówiona3, pomija się jednak sprawę 
domów letnich. Przedwojenne prawo budowlane4 nie rozróżniało domu letniego 
od zamieszkiwanego przez cały rok, tak jak jest to w chwili obecnej. Inwestorzy 
uzyskiwali kredyty bądź zwolnienia z podatków zarówno dla budynków 
zgłaszanych jako „letnie”, jak i „mieszkalne”. 

Pierwszym instrumentem finansowym pobudzającym rozwój letnisk były 
kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę domu mieszkalnego5. 
Sam Bank Gospodarstwa Krajowego promował architekturę z drewna (również 

1 Na przykład artykuły Dbajmy o rozwój letnisk podmiejskich, „Głos Polski”, 1929, 
nr 158, s. 4; Znaczenie letnisk podmiejskich, „Hasło Łódzkie”, 1929, nr 151, s. 2.

2 Wywiad terenowy z p. Mieczysławem Szychowskim, lat 73, synem stolarza (!) 
Józefa Szychowskiego, budowniczego, 01.04.2013 r., Sokolniki.

3 Joanna Olenderek Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa, 
Łódź 2012 s. 20; Dariusz Błaszczyk Jul iusz Żórawski , Przerwane dzieło 
modernizmu, Warszawa 2010 s. 72.

4 Rozporządzenie Prezydenta RP o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 
z 16.02.1928 r. – Dz.U. RP Nr 23 poz. 202.

5 Np. luksusowy dom letni z mieszkaniami na wynajem M. J. Burczyńskich w Lućmierzu-
Lesie. Patrz: Archiwum Państwowe w Łodzi (zwane dalej APŁ), Akta Miasta Łodzi 
(zwane dalej AMŁ) sygn. 20808.

Ryc. 1.
Folder „Detur – Spółdzielcza Organizacja Wczasów, Oszczędnościowo-Kredytowa 

sp. z o.o.” str. 6, lata 30 XX w.
źródło: www.polona.pl/item/1582561/4/ [dostęp: 05.09.2014.]
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o formach modernistycznych) – w katalogu typowych domów dla drobnego 
budownictwa mieszkaniowego6 z 1934 r. znalazły się również budynki drewniane. 
W przypadku nieuzyskania kredytu, inwestor mógł się starać o zwolnienia 
z państwowego podatku od nieruchomości dla budynku nowowybudowanego7 
na podstawie prawa zwanego potocznie – od nazwiska przedwojennego 
inwestora – „Lex E.Wedel”. Od podatku zwalniano nawet te najmniejsze domki, 
jedno- i dwuizbowe8. Ustawa i rozporządzenie nie wprowadzały ani progów 
powierzchni budynku lub mieszkania, ani nie zakazywały uzyskania zwolnienia 
dla budynku letniego.

W latach trzydziestych koszta budowy oscylowały wokół 15-20 zł za 1 m3, 
co dawało kwotę rzędu 25.000 zł za budynek z 6-8 mieszkaniami na wynajem9 
lub ok. 10.000 zł za dom letni indywidualny10. Za 1 godzinę pracy cieśli płacono 
ok. 1 zł, godzina pracy robotnika była tańsza – już od 50 groszy wzwyż (im dalej 
od Łodzi, tym płace były niższe). Metr sześcienny tarcicy sosnowej kosztował 
65-80 zł11 a sporządzenie planu policyjno-budowlanego (czyli odpowiednika 
obecnego projektu budowlanego) kosztowało u inżyniera zwykle ok. 100-200 zł12. 
Do kosztów domu należało doliczyć jeszcze cenę działki – od 25-85 gr/m2 (Miasto-
Las Sokolniki13), 40 gr/m2 (Głowno14) do 1-5 zł/m2 (Uroczysko „Chełmy”15).

Podłódzkie domy letnie były dużo tańsze od podwarszawskich. Domy 
z drewna projektu arch. Mieczysława Łokcikowskiego kosztowały od 4.500 
do 11.000 zł, co w przeliczeniu dawało 30 zł za 1 m3 kubatury. Jeden z nich 

6 Katalog typowych domów dla drobnego budownictwa mieszkaniowego Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1934, Reprint: Lublin 2007.

7 Na podst. Ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli  
(Dz.U. z 1933 r. nr 22 poz. 173) oraz Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia  
7 czerwca 1934 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w celu 
wykonania ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli –
Dz.U. z 1934 r.  nr 55 poz. 494. Ustawa i rozporządzenie przewidywały szereg innych 
ulg i zwolnień podatkowych.

8 Np. wiele małych  domków w Mieście Ogród Sokolniki. Koszta budowy niestety się nie 
zachowały. Archiwum Państwowe w Płocku oddział w Łęczycy (zwane dalej  APP o/Ł), 
Akta Gminy Leśmierz (zwane dalej AGL), sygn. 1898.

9 Dom M. J. Burczyńskich w Lućmierzu-Lesie – luksusowy dom letni z mieszkaniami na 
wynajem, wyposażony w łazienki (co było niezbyt częste) kosztował 18 zł/m3 – APŁ 
AMŁ sygn. 20808.

10 Dom Almy Stelzner w Jedliczu; dom Leontyny Torończak w Tuszynie-Lesie kosztował  
tylko 7.700 zł – 12 zł/m3 kubatury – był jednym z tańszych – APŁ WPŁ sygn. 1129.

11 APŁ Starostwo Powiatowe Łódzkie (zwane dalej SPŁ) sygn. 356. Władze monitorowały 
ceny materiałów budowlanych i koszta robocizny na terenie całego woj. łódzkiego.

12 Projekt domu z 8 mieszkaniami na wynajem o pow. ok. 440 m2 A.I. Stolińskiego  
i D.Lipszyca w Żabiczkach  wykonany przez budowniczego A. Kranza kosztował  
100 zł. APŁ Wydział Powiatowy w Łodzi (zwany dalej WPŁ) sygn. 1240.

13 „Głos Poranny” 08.06.1930, nr 155, s. 15.
14 „Głos Poranny” 25.10.1931, nr 292, s. 6.
15 „Głos Poranny” 24.08.1932, nr 231, s. 14; APŁ Akta Miasta Zgierza sygn. 1023.
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wykonywano w podobnych standardach konstrukcyjnych do tych podłódzkich 
(bale3”, nieizolowane, tynkowane). Na ich realizację również przewidywano 
przyznanie kredytu16. Dla porównania cen domów z siłą nabywczą przedwojennej 
złotówki – pensja nauczyciela lub urzędnika wynosiła ok. 150-200 zł.

Duże domy z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. Wybrane przykłady
Jednym z najwcześniej powstałych budynków o cechach modernistycznych 

w okolicach Łodzi jest willa „Zacisze” w Przygoniu koło Łasku.

Powstanie letnisk w Przygoniu datuje się na okres tuż przed I wojną 
światową17. Działka należała najpierw do właścicieli folwarku Przygoń – 
Sapińskich – po 1930 r. do Zofii Łowickiej18. Obecny właściciel podaje rok 1923 
jako czas powstania budynku19. 

Awangardowa, geometryczna forma budynku powstała z połączenia kilku 
brył – dużych przeszklonych werand, klatki schodowej i części mieszkalnej;.Jej 
prostota i logika może nawet nasuwać na myśl dzieła konstruktywistów. Całość 
przykrywa dach o niewielkim kącie nachylenia – tak aby połacie były niewidoczne 
z ulicy. Budynek jest rozplanowany symetrycznie względem murowanej, 
centralnie położonej klatki schodowej. Mieścił najprawdopodobniej cztery 
niezależne mieszkania na wynajem na parterze oraz cztery na piętrze20. Klatka 
schodowa obsługiwała tylko piętro, mieszkania na parterze dostępne były przez 

16 Próba uruchomienia budownictwa drewnianego „Architektura i Budownictwo”, 1932 
nr 5 ss. 162-163.

17 „Rozwój” 04.07.1914, s.11; „Rozwój” nr 149, 11.07.1914, nr 155, s. 7
18 Akt notarialny z 03.06.1930 r. w posiadaniu właściciela budynku.
19 Wywiad terenowy z M. Ziniewicz, Łask-Kolumna, 13 i 25.09.2014 r.
20 Inwentaryzacja budynku z lat 70. XX w. wyk. techn. bud. Zygmunt Nowakowski 

w posiadaniu właściciela budynku.

Ryc.2.
Szklany dom z drewna. Willa „Zacisze”. 
Widok współczesny. Otynkowana trzecia 

kondygnacja powstała po wojnie na 
miejscu tarasu. 

fot. autora

Ryc.3.
Willa „Zacisze” – Stan z lat 30 XX w. 
rys. autora na podst. przedwojennej 

karty pocztowej nieznanego autora, karty 
pocztowej z lat 60. XX w. (fot. E. Rysiński) 

oraz stanu obecnego
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wejścia w werandach oraz osobne drzwi kuchenne. Najoryginalniejszą cechą tego 
budynku był taras na dachu, będący realizacją jednego z sztandarowych założeń 
modernizmu, rzadkim nawet w awangardowej architekturze miejskiej. 

Po wojnie budynek przestał pełnić funkcje letniskowe – został zasiedlony na 
stałe (nie pełnił jednak nigdy funkcji domu wczasowego FWP, co podają niektóre 
opracowania), a charakterystyczny taras na dachu został zabudowany.

W. Pardała – Modernistyczne domy letnie z drewna

Ryc. 4.
Rzut parteru willi „Zacisze” jako przykład symetrycznego budynku typu hotelowego 

z mieszkaniami na wynajem. Prawdopodobne położenie słupków łątkowych
oprac. autora. na podst. inwentaryzacji budynku z lat 70. XX w. wyk. techn. bud. 

Zygmunta Nowakowskiego oraz fotografii współczesnych i historycznych

Kolejnym znanym podłódzkim letniskiem była Wiśniowa Góra. Pierwsze 
letniska zaczęły powstawać tam już w końcu XIX w21., a prawdziwy „boom” 
budowlany miejscowość ta przeżyła w okresie międzywojennym22. Ogromną 
większość budynków wzniesiono z drewna.

21 Maciej  Janik,  Tadeusz Nowak,  Hanka Żecek-Kleszcz, Bedoń – dzieje do 
1939 r. Andrespol-Łódź 2009, s 187.

22 APŁ SPŁ sygn. 345, 346, 347 – jednostki  zawierają ewidencje pozwoleń na budowę 
powiatu łódzkiego, ponad sto z nich dotyczy drewnianych domów w Wiśniowej Górze. 
Na jedno pozwolenie przypadało nieraz kilka domów. Nie jest znana liczba budynków 
wznoszonych bez pozwolenia.
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Budynek miał prostą, geometryczną formę, w tym przypadku opartą na 
kształcie litery L, wzbogaconą dużymi, przeszklonymi werandami i zwieńczoną 
prawie płaskim dachem. Pozwolenie na budowę wydano 16.10.1928 r. na 
prośbę inwestora z 14 czerwca 1928 r23. Projekt wykonał architekt Stanisław 
Cygie24 w maju 1928 r. Budynek mieścił siedem mieszkań na parterze i sześć 
na piętrze. Nieznane jest przeznaczenie kilku pokoi na piętrze w narożniku 
budynku nieoznaczonych jako mieszkanie – mogły one mieścić pokoje dla służby 

23 APŁ SPŁ sygn. 345, APŁ WPŁ sygn. 1294. Długi okres oczekiwania był ewenementem
24 Ten sam architekt wykonał również projekt parterowego drewnianego domu letniego 

dla D.P.Zajbertowej w Wiśniowej Górze w stylistyce regionalnego domu wiejskiego. 
Rysunek jest również datowany na 15.05.1928 r. – jak projekt dla Rapaportowej – APŁ 
WPŁ sygn. 1295.

Ryc. 5.
Dom P. L. Rapaportowej w Wiśniowej Górze, rzut i elewacja boczna

ze zbiorów APŁ WPŁ sygn. 1294
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– „szabes-gojów” usługujących bardziej religijnym Żydom w trakcie świąt. 
W innych budynkach zwykle są to pojedyncze pomieszczenia bezpośrednio przy 
mieszkaniach. Mieszkania na parterze dostępne były przez duże, przeszklone 
werandy oraz – podobnie jak w willi „Zacisze” w Przygoniu – przez wejścia 
kuchenne od strony podwórza. Układ funkcjonalny piętra był gorzej rozwiązany, 
gdyż korytarz rozdzielał trzy kuchnie od mieszkań. Dom został usytuowany na 
działce tak, aby pokoje dzienne miały orientację na południe i wschód, kuchnie 
miały okna na północ i zachód. Według zapisu w projekcie budowlanym, dom 
miał powstać w konstrukcji ryglowej, co byłoby ewenementem. Konstrukcja 
ta była stosowana w okolicach Łodzi w okresie międzywojennym bardzo 
rzadko, a jeśli już to w przypadku budowy niewielkich parterowych domów 
letnich25. Wszystkie odwiedzone przez autora duże dwukondygnacyjne budynki 
letniskowe wykonywane były w konstrukcji masywnej (najprawdopodobniej 
mieszanej sumikowo-łątkowej), w tym szczegółowo zinwentaryzowane domy 
w Kolumnie. Stosowanie tradycyjnej konstrukcji, typowej dla budownictwa 
wiejskiego i podmiejskiego w domach letnich w okolicach Łodzi, mogło wynikać 
z przyzwyczajeń lokalnych cieśli i majstrów budowlanych26, którzy mieli wznosić 
te budynki. Możliwe że budynek został wykonany w konstrukcji mieszanej, 
sumikowo-łątkowej; pozostanie to najpewniej nadal niewiadomą, gdyż obecnie 
nie istnieje. Inwestor polubił formy modernistyczne. Chil Rappaport w 1934 r. 
rozebrał istniejący mały dom letni znajdujący się na tej samej działce, a w jego 
miejscu wzniósł nowy drewniany budynek z prawie płaskim dachem i dużą, 
narożną werandą27.

Domy letnie indywidualne. Wybrane przykłady
Zygmunt i Hanna Albrecht28 kupili w październiku 1932 r. działkę przy 

obecnej ulicy Lipowej z rozparcelowanego przez Jungowskich folwarku Grotniki 
(w części północnej – „polskiej”29) i zbudowali w 1936 r. dom30 z drewna, nazwany 
zapewne na cześć żony właściciela. Projektant domu jest niestety nieznany.
Kompozycja budynku oparta została na typowym, modernistycznym schemacie 
– zestawienie jednej wysokiej bryły wertykalnej (mieszczącej pokoje i łazienki) 
z drugą niską – horyzontalną, mieszczącą część dzienną i dużą werandę. Całość 
nakryta jest dachami o niewielkim kącie nachylenia. Na elewacji północnej 

25 Na przykład niewielkie domy letnie indywidualne w Mieście-Ogrodzie Sokolniki – APP 
o/Ł  AGL sygn. 1532 i 1896, znaczna część z nich uległa zniszczeniu w czasie wojny)

26 W zachowanych deklaracjach wykonawców  lub aktach kontroli budowlanej zwykle 
podawano adresy zamieszkania cieśli – są to często podłódzkie wsie w pobliżu miejsca 
budowy.

27 APŁ WPŁ sygn. 1384.
28 Rep. hip. Nr III- 2851/75 w posiadaniu właścicielki domu.
29 Parcele na południe od obecnej ul. Brzozowej kupili głównie Niemcy, a na północ 

– Polacy. Wywiad terenowy z Januszem Kowirandą, prezesem Stowarzyszenia 
Proekologicznego Grotniki – Jedlicze – Ustronie „Pinia”, 14.10.2015 r. Zgierz.

30 Wywiad terenowy z Moniką Soską, właścicielką domu, 11.10.2015 r. Grotniki.
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istniało jeszcze do niedawna okno typu „termometr” przez wysokość półtorej 
kondygnacji – typowe dla łódzkiego modernizmu; zostało jednak zmniejszone. 
Ewenementem jest zachowana nazwa willi na elewacji31 – litery wycięto ze sklejki 
stosując piękny, modernistyczny krój pisma.

Nieopodal „Hanki”, również w latach 30. XX w., powstała willa 
„Braunówka”, zbudowana przez warszawską rodzinę kupców32 pochodzenia 
polskiego33. Na czterohektarowej działce przy ulicy Lipowej powstały dwa 
podobne do siebie drewniane domy letnie34, z których do chwili obecnej 
zachował się jeden. Domy łączyła aleja wysadzana grabami, na działce znajdował 
się ogród, las a także cieplarnia. Budynek oparty jest na prostokątnym rzucie 
z murowaną klatką schodową nieco zsuniętą z osi budynku. Przylega do niego 
drewniana weranda (charakterystyczna tylko dla Grotnik), częściowo parterowa, 
a częściowo dwukondygnacyjna. Ściany werandy poniżej okien były wypełnione 
nietynkowaną cegłą. Budynek przed wojną był wyposażony w centralne 
ogrzewanie i kanalizację, co było rzadkością w domach letniskowych.

31 Napisów z nazwami willi letniskowych w okolicach Łodzi zachowało się tylko kilka 
– omawiana „Hanka” w Grotnikach, „Znicz” w Kolumnie, „Ilona” w Sokolnikach, 
ślady napisu na willi „Alice” w Radogoszczu. Do niedawna istniał napis na „Jadzi” 
w Ustroniu (ul. Chopina 9). „Szlacheckie” napisy były po wojnie niszczone – wywiad 
terenowy z Henrykiem Gałązką, lat 92, 04.09. 2015 Grotniki.

32 APP o/Ł, Akta Gminy Chociszew (zwane dalej AGCh) sygn. 38.
33 wywiad terenowy z Henrykiem Gałązką, lat 92, 04.09 2015 r. Grotniki. Pan Gałązka 

w swojej książce Grotniki wczoraj i dziś opublikował zdjęcie rozebranej później drugiej, 
mniejszej willi.

34 Wywiad terenowy z pracownikiem PGE, Krzysztofem Brzezińskim, 07.09.2015 r. Łódź.

Ryc. 6.
Willa Hanka w Grotnikach 

fot. autora
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Ryc. 7.
Willa „Braunówka” w Grotnikach przy ul. Lipowej

fot. autora

Ryc. 8.
Rzut parteru willi „Braunówka” w Grotnikach
rys. autora na podst. inwentaryzacji w wykonaniu inż. Stanisława Klimka 25.05.1973, 
inwentaryzacji w wyk. inż. Henryka Jakubowskiego (bez daty) oraz na podst. wizji lokalnej 
w 2015 r. 

Ryc. 9.
Wnętrze werandy

fot. autora

W. Pardała – Modernistyczne domy letnie z drewna

W latach trzydziestych właściciel, Henryk Braun, chciał willę sprzedać35, 
jednak nie znalazł nabywcy. Od maja 1939 r. zamieszkiwał w Grotnikach na stałe 
z żoną i córką36. Wojenne losy willi i jej mieszkańców nie są znane. Po wojnie 

35 „Głos Poranny” 04.07.1936, nr 181, s. 12.
36 APP o/Ł, AGCh op. cit.
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willę przejął łódzki Zakład Energetyczny i urządził w niej kolonie letnie. Budynek 
był kilkukrotnie przebudowywany – m.in. zaadaptowano wysokie poddasze 
na cele mieszkalne, zdemontowano okiennice, połączono pokoje i rozebrano 
werandę od strony północnej (najprawdopodobniej wtórną). Na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w. powstał projekt urządzenia ośrodka dla sportowców37; 
nie został on zrealizowany. W 2015 r. budynek został sprzedany.

Jedno z pięciu założeń modernizmu – tarasy na dachach
W przedwojennych ogłoszeniach 

można się natknąć na sformułowania 
„taras słoneczny” czy „plaża piaskowa 
na dachu budynku”38. Tarasy na dachach, 
podobne do tego istniejącego na dachu 
willi „Zacisze”  można spotkać na 
historycznych fotografiach wielu innych 
domów letnich w Kolumnie, zaś na zdjęciu 
willi „Mazepa” widać taras ogrodzony 
wysoką balustradą z desek. 

37 Wywiad terenowy z pracownikiem PGE, Krzysztofem Brzezińskim 03.09.2015 r. 
Rysunek projektu autorstwa arch. Przemysława Cymermana (zakładający zachowanie 
obydwu willi) znajdował się w willi.

38 Anons pensjonatu „Carlton” w Kolumnie przy ul. Śląskiej. „Głos Poranny” 01.06.1932 r.,   
nr 150, s. 1.

Ryc. 10.
Modernistyczna willa „Mazepa” w Kolumnie, po wojnie Dom Wczasowy Funduszu 

Wczasów Pracowniczych „Samorządowiec”, później „Leśna”
fot: Marian Kaczmarek, z arch. pryw. rodziny Kaczmarek, lata 60. XX w.
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Najprawdopodobniej był to również taras do kąpieli słonecznych – może tylko 
zapewniający większą prywatność użytkownikom, a może nawet dla naturystów? 
Ruch naturystyczny w okresie międzywojennym zyskiwał na popularności, był 
również zbieżny z postulatami prozdrowotnymi modernizmu. Pozostałe znane 
tarasy były grodzone ażurowymi balustradami, ten był jeszcze do początku lat 
90. XX w. otoczony szczelnym, drewnianym parkanem39.

W domu drewnianym parterowym z pokojem na górze40 Stanisława 
Kochanowskiego w Bolesławowie również przewidziano taras na dachu nad 
werandą. Nad konstrukcją dachu zaprojektowano również dodatkowy pomost 
otoczony delikatną, horyzontalną, „okrętową” balustradą, a także drewnianą 
attykę. Nie wiadomo niestety, czy budynek (projektu inż. J. Węglewskiego) 
został zrealizowany.

Podsumowanie
Architektura okresu międzywojennego w okolicach Łodzi zasługuje 

na przeprowadzenie szerszych badań. Powstało wtedy dużo budynków 
o oryginalnych formach, prawie zawsze z dużymi, przeszklonymi werandami 
(niekiedy bardzo efektownymi, półokrągłymi – inspirowanymi architekturą 
„okrętową”), czasem z tarasami na dachach. Budynki te zostały dostosowane 
do potrzeb użytkowników i lokalnych warunków oraz były projektowane 
i realizowane najczęściej przez miejscowych inżynierów, budowniczych i cieśli.

39 Wywiad terenowy z Wiesławem Wilczyńskim, współwłaścicielem budynku. Kolumna, 
05.03.2016 r.

40 Tytuł projektu budowlanego złożonego do zatwierdzenia 26.01.1935 r. APŁ WPŁ  
sygn. 1523.

Ryc. 11.
Projekt domu S. Kochanowskiego, elewacja i przekrój

źródło: APŁ WPŁ sygn. 1523

W. Pardała – Modernistyczne domy letnie z drewna
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Dotychczasowe badania nad podłódzką, międzywojenną, drewnianą 
architekturą letniskową dowodzą twórczego dostosowania idei modernizmu 
do uwarunkowań lokalnych, potrzeb i upodobań inwestorów czy możliwości 
wykonania. Jednocześnie w podłódzkich drewnianych budynkach letnich postulaty 
modernizmu dotyczące formy architektonicznej budynku często są zrealizowane 
w większym stopniu niż w przypadku murowanych domów powstających 
w miastach. Drewniane domy letnie tworzyło wielu innych znanych architektów 
modernizmu jak Jerzy Müntz41. Dalsze rozpoznanie należy przeprowadzić nie 
tylko z uwzględnieniem wyłącznie obiektów modernistycznych – architekci 
tworzący w nurtach historycznych, jak Józef Kaban42, Wacław Kowalewski43, 
Wiesław Lisowski44 czy Piotr Brukalski45 również projektowali domy letnie, ale 
to jest temat na osobny artykuł.

41 Domy w Wiśniowej Górze: Chaji Becher – APŁ WPŁ sygn. 1449, Mordki Kuzdy - 
APŁ WPŁ sygn. 1432. Müntz razem z M.Łęczyckim wykonali projekt gmachów 
gimnazjalnych Towarzystwa Szkół Żydowskich przy ul. Anstadta („Nasz Przegląd 
Ilustrowany”, 9.12.1934)

42 Dom z mieszkaniami na wynajem Izraela Szefnera w Wiśniowej Górze z 1931 r., 
istniejący. APŁ WPŁ sygn. 1356.

43 Dom Teofila Janiszewskiego, projekt z 1921 r. w Poddębinie, APŁ SPŁ sygn. 334.
44 Dom Chaji Kuzdy w Wiśniowej Górze, APŁ WPŁ sygn. 1473.
45 Dom Marty Kűn, projekt z 1921 r. w Poddębinie,  najprawdopodobniej niezrealizowany 

– tamże.
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W. Pardała – Modernistyczne domy letnie z drewna

Summary

The article shows a few modernist leisure houses built in surroundings of Łódź 
as an example of application of ideas of modernism in wood – material rarely 
considered as “modern”. Both large hotel-like houses with summer flats for 
rent and single family villas are being shown. First ones are characteristic to 
surroundings of Lodz, especially some “garden-cities” and “forest-cities” like 
Tuszyn-Las and Kolumna, resort Wiśniowa Góra as well. Moreover, wooden 
modernist houses and villas emerge in surroundings of Łódź more frequently than 
in surroundings of  other large polish cities.

Modernist wooden leisure houses

Recenzowała mgr inż arch. Agata Korzeniowska 
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Aleksandra Salamończyk
Politechnika Łódzka
Koło Naukowe Studentów Architektury „Spark”

Architektura muzeum a doświadczanie sztuki na przykładzie 
Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Dania

Artykuł jest poświęcony muzeum sztuki współczesnej Louisiana 
(Humlebaek, Dania). Obiekt ten stanowi niezwykłą fuzję krajobrazu 
i architektury. Ideą założyciela Louisiany było stworzenie przestrzeni dla 
przeżywania sztuki współczesnej, a nie wyjaśniania jej. Knud W. Jensen 
chciał pozbawić muzeum instytucjonalnego charakteru, pragnął 
aby zwiedzający, których nazywał „gośćmi”, czuli się w Louisianie 
jakby „przyjechali z wizytą do ekscentrycznego wujka”. A zatem do 
muzeum wchodzimy przez willę z 1855 roku, następnie przechodzimy 
do współczesnych budynków, w których czekają na nas ekscytujące 
dzieła sztuki, niezwykłe krajobrazy i zachwycająca prostotą, skromnością 
i wyczuciem architektura. Przemierzamy poszczególne galerie, połączone 
siecią szklanych łączników pośród gęstej zieleni. Niezwykle przemyślane 
przeszklenia kadrują nam widoki na ogród, staw i morze. W artykule 
przedstawiono, w jaki sposób architektura muzeum wpływa na nasze 
doświadczenie zwiedzania.

Muzea sztuki współczesnej kojarzone są często z elitarnym sposobem 
spędzania wolnego czasu, sztuką trudną w odbiorze, niezrozumiałą 
i kontrowersyjną. Założyciel Louisiana Museum of Modern Art chciał zerwać 
z tym stereotypem. Udało mu się stworzyć przyjazną, swobodną przestrzeń, 
do której chętnie przyjeżdżają osoby w każdym wieku. Jako że muzeum znajduje 
się około godzinę drogi z centrum Kopenhagi, wizyta w nim ma charakter 
wycieczki, odwiedzający chętnie spędzają w nim niemal cały dzień. Muzeum 
Louisiana stanowi niezwykłą fuzję krajobrazu, architektury i sztuki, a zwiedzanie 
go jest doświadczeniem szczególnym. John Russell, krytyk sztuki, na łamach The 
New York Times w 1994 roku napisał:
W przeciwieństwie do większości muzeów, Louisiana posiada efekt terapeutyczny, 
w ciągu 30 lat odwiedzania tego miejsca nigdy nie spotkałem człowieka, który 
wyglądałby na śpieszącego się, zdenerwowanego czy zmęczonego.

Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób układ przestrzenny 
i architektura muzeum wpływają na nasz odbiór ekspozycji, i jakie aspekty naszej 
wizyty determinuje organizacja galerii i obiektów.
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Historia
Historia muzeum zaczyna się gdy Knud Jensen, założyciel i fundator 

Louisiany, w 1944 roku postanowił sprzedać przejęte od ojca przedsiębiorstwo 
produkujące sery, aby poświęcić życie i rodzinną fortunę swojej największej 
pasji, jaką była sztuka. W 1946 zakupił rozległy ziemski majątek z XIX-wieczną 
willą i widokiem na cieśninę Sund oraz wybrzeża Szwecji.

Intrygująca nazwa muzeum jest nazwą posiadłości, którą nadał jej poprzedni 
właściciel. Pochodzi ona od imienia jednej, bądź wszystkich jego żon, gdyż każda 
z nich miała na imię Louise. Jensen postanowił tę nazwę zachować.

Założyciel Lousiany chciał pozbawić muzeum instytucjonalnego charakteru, 
pragnął aby zwiedzający, których nazywał gośćmi, czuli się jakby przyjechali 
z wizytą do ekscentrycznego wujka. Jensen zlecił projekt dwóm architektom, 
Wilhelmowi Wohertowi i Jurgenowi. Bo, życząc sobie, aby powstał budynek, który 
wywoływałby u zwiedzających wrażenie, że odbywają spacer po zadaszonym 
parku. A zatem architekci spędzili kilka tygodni spacerując po posiadłości zanim 
zdecydowali, jaka forma najlepiej wkomponuje się w krajobraz. Powstał budynek 
o nieregularnym planie, z wewnętrznym parkiem, otwierający się na morze. 
Kolejnym warunkiem właściciela było to, żeby do kompleksu wchodziło się 
przez willę. Fakt ten nadaje muzeum kameralny i swobodny charakter, stwarza 
wrażenie, że przyjechaliśmy po prostu do czyjegoś domu, tym bardziej, że z ulicy 
widoczna jest jedynie willa. Ducha Louisiany najlepiej oddają słowa założyciela:
Chcieliśmy uniknąć sztywnej atmosfery stwarzanej przez poważną architekturę, 
z którą kojarzą nam się muzea. Odwiedzający mogą spacerować w środku 
i na zewnątrz, i nie czuć się, jakby ich uznanie dla sztuki było w jakiś sposób 
poddawane próbie1.

Mimo że willa różni się od powstałych później części kompleksu wykończe-
niem wnętrza oraz organizacją przestrzeni, przejście między nową i starą zabudową 
jest płynne, nie odczuwa się momentu, w którym kończy się willa. Fakt ten 
sprawia, że mamy wrażenie jakby ten budynek rozciągał się w nieskończoność.

Architektura tego muzeum w dużej mierze bazuje na zaskoczeniu 
i nieprzewidywalności. Jako że budynek nie posiada struktury osiowej i nie 
występuje daleka perspektywa, nigdy nie wiemy, co nas czeka za rogiem. W wielu 
miejscach pojawiają się nieoczekiwane przeszklenia, które kadrują widoki 
na morze i ogród. Szczególnie ciekawy widok oferuje zwiedzającym galeria 
z rzeźbami Giacomettiego, usytuowana nad znajdującym się na posesji jeziorem. 
Jest to jeden z punktów charakterystycznych, w którym nie przegrupowuje się 
wystawy stałej, aby regularni bywalcy muzeum zawsze odnaleźli rzeźby w tym 
miejscu. To pomieszczenie stanowi tzw. wyspę pamięci (Tzortzi, 2005).

1 K.W. Jensen, Louisiana, The International Journal of Museum Management and 
Curatorship, 3, 1984 ss. 268-269.
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Ryc. 1.
Willa i park
fot. autorki

Ryc. 2.
Zmiana kierunku, otwarcie 

z widokiem na ogród
fot. autorki

Można wyróżnić dwa modele struktury przestrzeni w muzeum: model  
długi oraz krótki (Tzortzi, 2007). Przykładem modelu długiego może być 
londyńskie Sainsbury Wing. W muzeum tym w wielu miejscach występuje wgląd 
w daleką perspektywę, który może służyć podkreśleniu rangi pewnych dzieł, 
jednak równocześnie sprawia, że doświadczenie zwiedzającego jest bardziej 
przewidywalne. W modelu krótkim, reprezentowanym przez Louisianę, występują 
morfologiczne różnice w strukturze pomieszczeń, brak dalekiej perspektywy oraz 
częste zmiany kierunków i poziomów.

Odpoczynek
Będąc w Louisianie, zawsze mamy wybór i drogę wyjścia, możemy 

przerwać zwiedzanie, aby przespacerować się po ogrodzie, usiąść na plaży, bądź 
udać się do restauracji. W galeriach pojawiają się miejsca przenaczone na chwilę 
odpoczynku. Zgodnie z założeniem Jensena, zwiedzający mają czuć się w tym 
miejscu swobodnie i komfortowo. W latach siedemdziesiątych dozwolone było 
nawet palenie papierosów na terenie obiektu.

Grupowanie dzieł
W Louisianie dzieła są grupowane według estetyki, ich cech wizualnych, 

tak, aby tworzyły poetycką całość. Nie występuje jeden kierunek zwiedzania ani 
żadna narzucona idea, która ma wiązać wystawę. Interpretacja należy wyłącznie 
do odbiorców.
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Ryc. 3.
Miejsce na odpoczynek 
z widokiem na morze
fot. autorki

Porównanie
Interesująco wypada porównanie Louisiany oraz holenderskiego muzeum 

Kröller-Müller, które chociaż pod pewnymi względami bardzo podobne, 
stanowczo różnią się architekturą, podejściem do krajobrazu i do eksponowania 
dzieł. Obydwa muzea powstały z kolekcjonerskiej pasji zamożnych 
przedsiębiorców, jedno i drugie usytuowane jest z dala od miasta, w ziemskiej 
posiadłości, otoczone parkiem.

W muzuem Kröller-Müller park jednak odizolowany jest od wnętrza galerii, 
tak aby odbiorca mógł wyłącznie skupić się na kontemplacji obrazów, zaś 
w Louisianie krajobraz uznawany jest za element wzbogacający doświadczenie 
zwiedzającego. Również układ przestrzenny posiada znaczące różnice – 
w Louisianie występuje sekwencja pomieszczeń z ekspozycją, zakończonych 
miejscami przeznaczonymi na odpoczynek, zazwyczaj z widokiem na morze, 
które wiążą budynek z krajobrazem. Również dzięki wieloetapowemu 
rozwojowi muzeum powstały morfologiczne różnice między pomieszczeniami – 
od pomieszczeń prostokątnych do zaokrąglonej wąskiej galerii. Układ przestrzenny 
w muzeum Kröller-Müller bazuje na symetrii – widzimy w perspektywie kolejne 
galerie, nie występuje element zaskoczenia. Dzieła sztuki grupowane są według 
pewnej narracji, ekspozycja ma cel dydaktyczny (Tzortzi, 2005).

Szuka site specific
Dzięki niezwykłym walorom krajobrazowym, nastawieniu na przeżywanie 

sztuki, Louisiana jest doskonałym miejscem dla sztuki site-specific, czyli dzieł 
stworzonych z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu. 

Sztuka site-specific kojarzyć się może z galerią Tate Modern i chociaż 
Louisiana nie posiada tak dużej i wysokiej powierzchni wystawowej jak Hala 
Turbin dawnej elektrowni, to wystawy w duńskim muzeum robią nie mniejsze 
wrażenie. W tej części zostaną przedstawione wybrane obiekty znajdujące 
się w Louisianie.
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Ryc. 4.
Pawilon wystawowy 
oraz fragment parku

fot. autorki

Ryc. 5.
Pawilon wystawowy 
oraz fragment parku

fot. autorki

A. Salamończyk – Architektura muzeum a doświadczenie sztuki na przykładzie...

Olafur Eliasson Riverbed
Olafur Eliasson wypełnił całe skrzydło muzeum swoją niezwykłą instalacją, 

zainspirowaną krajobrazem Islandii. Nadaje on nowy wymiar doświadczeniu 
zwiedzania, gdyż angażuje niemal wszystkie zmysły. Człowiek i jego ruch staje 
się elementem ekspozycji. Artysta wywołuje w zwiedzającym uczucie wolności, 
dając mu możliwość interakcji z instalacją. Dzieło to doskonale wpasowuje się 
w filozofię Louisiany i idee jego założyciela.

Richard Serra Gate in the Gorge
Gdy Knud Jensen poprosił Richarda Serrę o stworzenie instalacji w parku 

rzeźb, artysta postanowił wybrać najbardziej dzikie i nieprzekształcone miejsce 
w posiadłości, czyli wąwóz. Dzięki temu odwiedzający mogą oglądać dzieło 
z różnych perspektyw, zarówno od dołu, przechodząc przez bramę, jak i z góry, 
z kładki prowadzącej do kawiarni. W zależności od miejsca, z którego się ogląda 
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instalację, brama jest zamknięta lub otwarta, służy jako drzwi, za którymi wyłania 

się krajobraz. Szczególnie duże wrażenie robi oglądana z dołu, ze względu 

na zaskoczenie, którego doznajemy gdy przejdziemy przez bramę i wychodzimy 

z zacienionego wąwozu do słonecznego ogrodu z widokiem na morze.

Ryc. 6.

Instalacja Richarda 

Serry

fot. autorki

George Trakas Self-Passage

Napotykamy strome, wąskie schody, nieposiadające żadnej poręczy, idziemy 

powoli i ostrożnie. Artysta zmusza nas do większej koncentracji i zarazem budzi 

w nas ciekawość tego, co się znajduje na końcu ścieżki. Instalacja składa się 

z sekwencji schodów, scieżek, wąskich przejść. Dochodzimy do niewielkiego 

kameralnego tarasu z widokiem na morze. Możemy interpretować tę ścieżkę 

jako moment przejścia między kulturą, którą symbolizuje budynek muzeum, 

a reprezentującym naturę morzem.

Układ przestrzenny i architektura muzeum niewątpliwie wpływa 

na doświadczenie zwiedzającego i odbiór sztuki. Nieprzewidywalność 

i zaskoczenie to czynniki, które przyczyniają się do podtrzymania zainteresowania 

zwiedzającego, który na wybranej drodze odkrywa kolejne dzieła, nadaje im 

własne interpretacje, odnajduje w nich znaczenie i prawdę. Nietradycyjna struktura 

Louisiany i fuzja architektury z przyrodą i krajobrazem wzbogacają wizytę 

w muzeum, i przyczyniają się do tworzenia unikatowej atmosfery tego miejsca.

Zgodnie z założeniami Jensena, Louisiana to nie tylko muzeum. Obiekt ten 

gości licznych artystów podczas koncertów muzyki kameralnej, organizowane 

są spotkania literackie ze znanymi autorami. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą 

wziąć udział w zajęciach plastycznych. 

Każdy element doświadczenia zwiedzającego jest w Louisianie starannie 

przemyślany. Zarówno inwestor, jak i projektanci dołożyli wszelkich starań, aby 

zwiedzający czerpali radość i inspirację z obcowania ze sztuką oraz cieszyli się 
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sielankową atmosferą ogrodu. Nawet posiłek w restauracji może dostarczyć nam 
niezapomnianych wrażeń – serwowane są interesujące dania współczesnej kuchni 
skandynawskiej, przygotowane z lokalnych, sezonowych składników2.

W latach 2003-2006, ze względu na ogromne koszty związane z ociepleniem 
i ochroną antywłamaniową przeszklonych pawilonów i łączników, w muzeum 
przeprowadzono gruntowną modernizację, której koszt opiewał na kwotę 
dziewięciocyfrową – zgromadzoną dzięki hojności prywatnych darczyńców oraz 
nadzwyczajną dotację wypłaconą przez Duńskie Ministerstwo Kultury.

Dla Duńczyków Louisiana jest miejscem szczególnym, Jensen przekazał 
im swoją pasję dla sztuki, wypromował wielu duńskich artystów i, wraz 
z architektami, stworzył wyjątkową przestrzeń, w której zwiedzający czerpią 
radość i inspirację z obcowania z dziełami.

2 Kuchnia duńska w ciągu ostatnich kilku lat zyskała duże uznanie na świecie, dzięki 
słynnej, kopenhaskiej restauracji Noma, wyróżnionej dwoma gwiazdkami Michelin, 
w latach 2010-2012 i 2014 wybrana najlepszą restauracją na świecie przez brytyjskie 
czasopismo Restaurant.

Ryc. 7, 8.
George Trakas, Self-passage – fragmenty instalacji.

fot. autorki

A. Salamończyk – Architektura muzeum a doświadczenie sztuki na przykładzie...
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Influence of the muzeum’s architecture on the perception 
of art – the example of Louisiana Museum of Modern Art, 

Humlebaek, Dannmark

Summary

This paper concentrates on the Louisiana Museum of Modern Art (Humlebaek, 
Denmark). This museum constitutes a rare fusion of architecture and landscape. 
The objective of the founder of Louisiana, was creating a space dedicated to 
experiencing modern art, rather than explaining it. Knud W. Jensen, the founder, 
wanted to avoid an institutional character, he wished that the visitors, whom 
he called “guests”, felt as if “they were paying a visit to an eccentric uncle”. 
We enter the museum through the 19C villa, and soon we find ourselves in the 
modern buildings, where exciting art awaits us, along with incredible landscape, 
and delightfully simple, modest and exquisite architecture. We stroll down the 
galleries, in the midst of dense greenery, admiring views of the garden, lake and 
sea. The article describes ways in which architecture of the buildings influences 
our experience of the Louisiana Museum.

Recenzował dr inż. arch. Jacek Czubiński
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Drewniane cerkwie w przestrzeni wsi pokuckich,  
czyli student gospodarki przestrzennej na wyprawie 
architektów – Huculszczyzna 20151 

1. Wprowadzenie

1.1. Geneza 
W 1995 r. na Politechnice Łódzkiej spotkała się grupa studentów architektury, 

których łączyła wspólna pasja do podróży i ciągłego doskonalenia umiejętności. 
Na jednym z wykładów dr. Włodzimierza Witkowskiego usłyszeli o obszarach 
Huculszczyzny w południowo-zachodniej Ukrainie, a więc o ziemiach 
do 1939 roku należących do II Rzeczypospolitej. Zapragnęli wtedy zobaczyć 
te rejony na własne oczy. Swoje marzenie zrealizowali, udając się w ukraińskie 
Karpaty Wschodnie wraz z dr. Witkowskim. Przy okazji wyjazdu sporządzili 
pierwsze inwentaryzacje architektoniczne, co dało początek tradycji wypraw 
studentów architektury Politechniki Łódzkiej na Huculszczyznę.

1.2. Obszar działania
Przez ostatnie dwadzieścia lat wyprawy rozwijały się i ewoluowały. Ich 

nadrzędnym celem stały się pomiary i tworzenie dokumentacji architektonicznej 
cerkwi Huculszczyzny. Ponadto wyjazdy te poza przygodą, stały się formą 
zaliczenia praktyki inwentaryzacyjnej dla studentów architektury. 

1 Po raz pierwszy autor pisał na ten temat w opracowaniach: Życie w ukraińskiej 
przestrzeni, czyli student gospodarki jedzie na wschód, [w:] Huculszczyzna 2015. 
XVII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie, pod red.  
W. Witkowskiego, M. Florczak, J. Jaranowskiej, Łódź 2016, ss. 36-39 oraz Rola cerkwi 
we wsi pokuckiej, wnioski z badań terenowych przeprowadzonych w trakcie XVII 
Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie 
– Huculszczyzna 2015, [w:] X Sympozjum Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Zakopane 2015, pod red.  
M. Dymeckiej, Zakopane-Łódź 2016. Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie tematu.

Artykuł ten jest przedstawieniem wyników badań przestrzennych 
dotyczących wzajemnego oddziaływania drewnianych cerkwi i ich 
otoczenia na przykładzie wsi ukraińskiego Pokucia. Autor skupia się na 
sytuacji przestrzennej, rozwija jednak również aspekty społeczne. Tekst 
wprowadza też do tematyki wiejskich układów osadniczych.
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W ciągu ostatnich kilku lat tematem badań nie są już jednak obszary 
znajdujące się w granicach etnograficznych tego regionu, w dolinach Karpat 
Wschodnich, jak wskazywałaby to nazwa wyprawy. Obecnie badane są obszary 
ościenne, będące pod silnym wpływem architektury sakralnej typu huculskiego 
i kultury Hucułów. Uwarunkowane jest to faktem, że znakomita większość 
zabytkowych świątyń na pierwotnym („tytułowym”) obszarze działań została już 
zbadana przez poprzednie zespoły inwentaryzacyjne.

Ostatnia wyprawa miała miejsce w lipcu 2015 roku. Był to już XVII z kolei 
wyjazd inwentaryzacyjny studentów Politechniki Łódzkiej w południowo-
zachodnią część Ukrainy. W tym przypadku grupa sporządziła dokumentację 
siedmiu drewnianych cerkwi na Pokuciu. Obszary te obfitują w zabytkowe 
obiekty sakralne charakterystyczne dla architektury huculskiej.

Ryc. 1.
Piadyki obok Kołomyi, w drodze do cerkwi

fot. autora

Pokucie to kraina historyczna na Podkarpaciu rozciągająca się na południowy 
wschód od Iwano-Frankiws’ka (d. Stanisławowa). Swoim obszarem obejmuje 
dolinę rzeki Prut (stanowiącą jej zachodnie kresy) od miejscowości Nadwórna, 
przez Kołomyję, aż po Śniatyn. Za południowo-wschodnią granicę można uznać 
dolinę rzeki Czeremosz, łączącej się z Prutem zaraz za Śniatynem. W kierunku 
północno-wschodnim Pokucie sięga niemal po Dniestr. Kraina ta graniczy od 
południa z obszarami Huculszczyzny2.

2 O Pokuciu więcej przeczytać można [w:] A.  Bielowski , Pokucie, „Czas” dodatek 
miesięczny 1856, ss. 653-734 oraz Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, pod. red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Wasilewskiego, 
Warszawa, 1880-1902: Pokucie (Tom VIII, ss. 550-560).
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Ryc. 2.
Gwoździec: ekipa inwentaryzacyjna, pałamar (kościelny), swiaszczennyk 

(ksiądz) i śpiewak
fot. W. Witkowski

Podróż miała nieco odmienny charakter od poprzednich. W tej edycji 
poza trójką opiekunów i siódemką studentów architektury, udział wziął autor 
artykułu – student gospodarki przestrzennej. Korzystając z okazji, dodatkowo 
zostały przeprowadzone badania nad sytuacją przestrzenną cerkwi we wsi oraz 
jej rolą społeczną.

P. Wacławiak – Drewniane cerkwie w przestrzeni wsi pokuckich...
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Ryc. 3.
Przebieg wyprawy z 2015 r. zaznaczony kolorem jasnozielonym [6].
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Ryc. 4.
Badane wsie wielodrożne w skali porównawczej (oprac. własne na podstawie map WIG). 
W przypadku miast (Gwoździec i Śniatyn) widzimy wielodrożnice przyległe lub wcielone 

do tkanki miejskiej [5a, c]

Dokonując pomiarów, odwiedziliśmy miasteczka i wsie znajdujące się 
w dolinach dwóch wspomnianych rzek, Prutu i Czeremoszu. Nasze badania 
objęły siedem miejscowości z rejonu kołomyjskiego i rejonu śniatynskiego. 
W kolejności były to: Piadyki, Gwoździec (miasto), Uście (nad Prutem), Tuława, 
Śniatyn, Załucze Górne (nad Czeremoszem) i Widynów. Ponadto wykonano 
dokumentację fotograficzną w Gwoźdźcu Małym.

Są to stare miejscowości, pochodzące jeszcze z czasów średniowiecznych. 
Najwcześniej datowane jest miasto Śniatyn, pierwsze wzmianki pochodzą już 
z XI w. Pozostałe lokacje pochodzą z końca XIV, XV i XVI w3. Jeżeli chodzi 
o badane cerkwie, wszystkie pochodzą z XIX w. Warto jednak zauważyć, że 
w większości miejscowości parafie istniały już dużo wcześniej. Świątynie 

3 Archiwalne informacje dotyczące pokuckich miejscowości zawiera: Słownik geogra- 
ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod. red. F. Sulimierskiego, 
B. Chlebowskiego, W. Wasilewskiego, Warszawa, 1880-1902: Piadyki (Tom VIII,  
s. 41), Gwoździec (Tom II, s. 924), Uście n. Prutem (Tom XV, cz. 2, s. 675), Tuława 
(Tom XII, s. 619), Śniatyn (Tom X, ss. 929-933), Załucze Górne n. Czeremoszem (Tom 
XIV, s. 685), Widynów (Tom XV, cz. 2, s. 685), Pokucie (Tom VIII, ss. 550-560).

P. Wacławiak – Drewniane cerkwie w przestrzeni wsi pokuckich...
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istniejące obecnie powstały na miejscu starych obiektów lub w nowych lokacjach, 
na przykład lepiej zabezpieczonych na wypadek powodzi. Wyjątkiem jest Tuława, 
gdzie badana cerkiew była najprawdopodobniej pierwszą świątynią4.

W dalszej części, w oparciu o doświadczenia zebrane w odwiedzonych 
miejscach, autor rozwinie poszczególne aspekty oddziaływania cerkwi 
na ich otoczenie.

1.3. Charakterystyka układów osadniczych
Wcześniej jednak należy przedstawić klasyfikację morfologicznych typów 

wsi i charakterystykę formy, do jakiej należą wsie pokuckie. Niezaprzeczalnym 
autorytetem w tej dziedzinie pozostaje Bogdan Zaborski, autor badań dotyczących 
typologii wiejskich układów osadniczych na obszarze II Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dzieło opracowane przez niego w roku 1926 do dziś jest wykorzystywane przez 
specjalistów w dziedzinie ruralistyki5. Dzięki temu że obszar badań Zaborskiego 
objął również tereny Pokucia, można przedstawić dokładną charakterystykę 
tamtejszych układów osadniczych.

Zaczynając jednak od ogólnej klasyfikacji osadnictwa wiejskiego, formy 
wsi należy podzielić na typy. Pierwszym z nich są układy najstarsze, pochodzące 
sprzed kolonizacji niemieckiej, a więc lokowane w sposób wywodzący się z okresu 
do XIII w. Należą do nich: wsie okrągłe, owalnice, ulicówki, wsie wielodrożne 
oraz widlice.

Kolejna grupa to wsie pochodzące z kolonizacji na prawie niemieckim oraz ze 
scalania i parcelacji starszych osad. Są to wsie: owalnice, ulicówki, łańcuchowe, 
rzędowe.

Następny typ to lokacje z osadnictwa północnopolskiego od XIV do XVI w. 
Są to, najogólniej mówiąc, przysiółki powstałe w sąsiedztwie pierwotnych wsi. 
Możemy rozróżnić przysiółki bezkształtne, ulicowe oraz placowe. Osobną grupę 
stanowią szeregówki z pomiaru włócznego z XVI w.

Na przełomie XVIII i XIX w. powstawały osady regularne, o kształcie 
prawidłowych figur geometrycznych.

Ostatnią odrębną grupę stanowią wsie samotnicze. Powstawały one 
niezależnie na przestrzeni wieków w miejscach trudno dostępnych, jak obszary 
górskie czy bagienne. Uwarunkowania przyrodnicze w tym wypadku nie 
pozwalały na tworzenie zwartych układów, jedynie na swobodne lokowanie 
pojedynczych gospodarstw.

4 Szczegółowe informacje o cerkwiach można znaleźć w publikacji: Huculszczyzna 2015. 
XVII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie, pod red.  
W. Witkowskiego, M. Florczak, J. Jaranowskiej, Łódź 2016, ss. 42-55

5 O wspomnianych badaniach można przeczytać [w:] B.  Zaborski , O kształtach wsi 
w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków 1926. Innym opracowaniem zajmującym się 
dogłębną analizą wiejskich układów osadniczych jest praca H.  Szulc , Morfogeneza 
osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław 1995.
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Osady zlokalizowane na Pokuciu w znaczącej przewadze wpisują się 
w charakterystykę wsi wielodrożnych. Są to układy zwarte z bezładną siatką 
krętych ulic-dróg. W porównaniu do innych typów wsi w swoim rozwoju 
osiągnęły znacznie większe rozmiary. Zabudowania w tych osiedlach są skupione 
obok siebie w centralnej ich części i występują w większych grupach. Pierwotnie 
grunty były wytyczane w układzie niwowym. Ziemie rolnicze wyznaczone zostały 
na zewnątrz układu zabudowy. Wsie wielodrożne stanowią przeważający typ na 
obszarze zachodniej Ukrainy.6 

6 Charakterystyka wsi wielodrożnych na podstawie opracowania B. Zaborskiego, Op. cit.

Ryc. 5.
Formy wiejskich układów osadniczych

[9], opracowanie własne.

Ryc. 6.
Rozmieszczenie największych skupisk wsi wielodrożnych na obszarze II RP na podstawie 

mapy B. Zaborskiego, okręgiem zaznaczony obszar Pokucia
[1], [9], opracowanie własne.

P. Wacławiak – Drewniane cerkwie w przestrzeni wsi pokuckich...
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2. Rola cerkwi we wsi pokuckiej w oparciu o wybrane przykłady

2.1. Usytuowanie cerkwi w przestrzeni wsi
W wymiarze jednostki osadniczej jaką jest wieś, świątynia pełni często rolę 

najważniejszej budowli. Przy niewielkiej skali i względnie jednolitej formie 
innej zabudowy, jest przeważnie największa i wyróżnia się swoją formą. Ponadto 
spełnia szczególną rolę w życiu codziennym społeczności. Na tej podstawie 
wnioskować można, że cerkwie powinny być lokowane w szczególnym, dobrze 
zaplanowanym i eksponowanym miejscu w centrum miejscowości. Ten typ 
zabudowy pełni bowiem funkcję centrotwórczą.7 

7 O funkcjach, roli i układach przestrzennych zabudowy można przeczytać m.in. w dziele 
Kazimierza Wejcherta, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1974.

Ryc. 7.
Przykładowa forma wsi wielodrożnej

[9], opracowanie własne

Ryc. 8.
Tuława, widok cerkwi wśród zabudowań

fot. W. Witkowski
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Ryc. 9.
Piadyki, cerkiew o wschodzie słońca

fot. autora

W rzeczywistości w przypadku modelowej ukraińskiej wielodrożnicy 
sytuacja jest zgoła odmienna. W tego typu osadach położenie cerkwi jest 
przypadkowe, podobnie jak lokacja pozostałej zabudowy wznoszonej w różnych 
etapach rozwoju wsi. Fakt ten nie umniejsza jednak roli, jaką pełnią świątynie, 
nadal są to jedne z ważniejszych budowli w osadach wiejskich. Nadmienić warto, 
że czynnikiem decydującym o lokacji kościoła było ofiarowanie konkretnej 
działki pod budowę przez dziedzica lub jednego z bogatszych gospodarzy.

Świątynie nie stanowią elementów żadnych układów osiowych czy innych 
zaplanowanych kompozycji w relacji z innymi obiektami. Działka cerkiewna 
w znakomitej większości przypadków lokowana jest bezpośrednio przy drodze, 
bez preferencji co do rodzaju (rangi, kategorii) tej drogi. Może to być zarówno 
główny trakt przebiegający przez miejscowość, jak i droga gruntowa na uboczu. 
Jedyny, powtarzający się bez wyjątku aspekt planowego usytuowania cerkwi 
warunkuje tradycja religijna. Przejawia się on zorientowaniem bryły budynku 
częścią ołtarzową w kierunku wschodnim.

Kościoły, określając ich znaczenie najogólniej, pełnią rolę dominant 
w krajobrazie wsi. W pierwszej kolejności są dominantami architektonicznymi. 
Charakteryzuje je wyróżniająca się forma – nie tylko w skali lokalnej, ale również 
ponadlokalnie. W szerszym kontekście cerkwie wyróżniają osadę spośród 
innych wsi. Sąsiadujące miejscowości zaliczające się do tego samego typu 
morfogenetycznego, w wielu aspektach do siebie podobne, mogą być rozróżniane 
właśnie przez charakterystyczne, unikatowe dla każdej świątyni cechy. Po drugie, 
kościoły przeważnie są najwyższymi budowlami w okolicy, które można dostrzec 
niemal z każdego punktu miejscowości. Stanowią więc dominanty wysokościowe. 
Jednocześnie są dominatami znaczeniowymi ze względu na pełnienie ważnej 
roli w codziennym życiu lokalnej społeczności. Wspólnoty gromadzą się w nich 
na modlitwie oraz aktywizują i integrują na inne sposoby. Parafia wspiera 
mieszkańców w wielu aspektach, ci zaś okazują swoją wdzięczność przez 
pielęgnacje świątyni oraz jej otoczenia.
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2.2. Zagospodarowanie działki cerkiewnej
W początkowym okresie rozwoju osad przestrzeń towarzysząca świątyni 

przeznaczana była pod budowę cmentarza, który z czasem rozrastał się wokół 
cerkwi. Obszar ten miał na ogół nieregularną formę. Z biegiem czasu cmentarze 
przykościelne zaczęto przenosić w inne lokalizacje i w większości przypadków 
pozostawały na ich miejscu jedynie pojedyncze nagrobki, z reguły o dużym 
znaczeniu dla miejscowej wspólnoty (np. pomniki zasłużonych mieszkańców, 
proboszczów czy lokalnych dziedziców). Przy nielicznych cerkwiach cmentarze 
pozostały w ich bezpośrednim sąsiedztwie, jednak odgrodzone od wyznaczonego 
terenu ściśle cerkiewnego. We wszystkich przypadkach działki kościelne 
są ogrodzone.

Ryc. 10.
Widynów, nagrobek na terenie 

cerkiewnym
fot. autora

Ryc. 11.
Zdobiona brama wejściowa na teren cerkiewny 

w Widynowie
fot. autora

Ryc. 12.
Cerkiew w Tuławie, na 
pierwszym planie przyległy 
cmentarz
fot. W. Witkowski

Cerkiew nie jest jedynym obiektem znajdującym się na obszarze działki. 
W obrębie ogrodzenia lub w jego linii występuje grupa budowli i elementów małej 
architektury, wznoszonych na podobnych zasadach przy wszystkich cerkwiach.
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Ryc. 13.
Uście, dzwonnica
fot. W. Witkowski

Ryc. 15.
Studnia przy cerkwi w Uściu

fot. A. Jakubowska

Ryc. 14.
Uście, cerkiew

fot. W. Witkowski

Ryc. 16.
Załucze, wyposażenie studni

fot. autora

P. Wacławiak – Drewniane cerkwie w przestrzeni wsi pokuckich...

Największą i najważniejszą zaraz po kościele jest dzwonnica. Budowla ta 
ma mniejsze gabaryty, jednak stylem nawiązuje do cerkwi. Lokowana zawsze 
w pewnym oddaleniu od cerkwi, zazwyczaj w pobliżu ogrodzenia. Nie ma konkretnej 
reguły mówiącej, w której dokładnie części działki ma zostać wzniesiona.

Kolejny nieodzowny element najbliższego sąsiedztwa cerkwi stanowi 
studnia, umiejscowiona przy ogrodzeniu, przeważnie w sąsiedztwie bramy 
wejściowej. Zawsze zakładano, że ujęcie wody ma znajdować się w miejscu 
ogólnodostępnym dla przybyłych. Z tego względu w niektórych miejscowościach 
studnie umiejscowione były po zewnętrznej stronie ogrodzenia. Przykładem takim 
jest Załucze Górne. W celu ułatwienia korzystania ze studni, każda wyposażona 
jest w wiadro i kubek.
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Elementem nieczęsto spotykanym w Polsce, występującym zaś przy 
każdej pokuckiej cerkwi, jest suchy ustęp (toaleta) udostępniony dla wszystkich 
mieszkańców. Jest to prosta, nierzucająca się w oczy konstrukcja, ustawiona na 
uboczu działki lub poza jej obrębem, czasem zasłonięta roślinnością. Przeważnie 
przestrzeń przeznaczona na ustępy jest dodatkowo odgrodzona i posiada osobną 
furtkę do dojścia. Zabiegi te mają na celu ukrycie toalet, tak aby nie dominowały 
w żaden sposób w przestrzeni.

W większych miejscowościach na działkach cerkiewnych można spotkać 
domy parafialne. Są to przeważnie nieduże budynki. Lokalna społeczność 
wykorzystuje je przy okazji świąt czy innych uroczystości. Przygotowywane są 
tam wydarzenia parafialne lub przyjmowani goście. W budynku tym może również 
nocować proboszcz, który na co dzień mieszka daleko od cerkwi. W przypadku 
prac remontowych czy pielęgnacyjnych, mogą tam przebywać pracownicy.

Często przy świątyni wznoszone są kapliczki. Nie ma jednak reguły co do 
ich występowania i formy. Mogą być to pojedyncze krzyże, rzeźby lub nawet 
niewielkie budowle. Zwykle stawiane są przy wejściu na teren cerkiewny od 
jego zewnętrznej strony lub na samej działce. Na obszarze cerkiewnym kapliczek 
może być kilka, choć równie dobrze można nie natrafić na ani jedną.

Ryc. 17.
Załucze, dwie kapliczki przy chodniku 

prowadzącym do cerkwi
fot. W. Witkowski

Ryc. 18.
Gwoździec Miasto, na pierwszym planie 

kapliczka przy wejściu na działkę cerkiewną
fot. W. Witkowski

Poza formami architektonicznymi, na działce nasadzana jest różnorodna 
roślinność, przeważnie odpowiednio zaplanowana i zadbana. Ziemia porośnięta 
jest trawą, a przy ogrodzeniach rosną drzewa, pochodzące niejednokrotnie 
ze starych nasadzeń. Za współczesny trend można uznać wytyczanie chodników 
wokół cerkwi oraz prowadzących do wszystkich budowli. Wzdłuż uprawiane są 
rabaty kwiatowe.
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Ryc. 19.
Piadyki, usytuowanie cerkwi i zagospodarowanie działki, szarym kolorem oznaczona 

nowa cerkiew i dzwonnica z 2007 roku
[5a]; oprac. własne

Ryc. 20.
Gwoździec Miasto i Gwoździec Mały, usytuowanie cerkwi i zagospodarowanie działek

[5a]; oprac. własne

Położenie badanych podczas wyprawy kościołów w miejscowościach oraz 
charakterystykę działek cerkiewnych najlepiej będzie podsumować na podstawie 
map i grafik prezentujących sposób zagospodarowania obszaru.

P. Wacławiak – Drewniane cerkwie w przestrzeni wsi pokuckich...
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Ryc. 21.
Uście nad Prutem, usytuowanie cerkwi i zagospodarowanie działki

[5a]; oprac. własne

Ryc. 22.
Tuława, usytuowanie cerkwi i zagospodarowanie działki

[5a]; oprac. własne

Ryc. 23.
Śniatyn, usytuowanie cerkwi i zagospodarowanie działki

[5a]; oprac. własne
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Ryc. 24.
Załucze nad Czeremoszem, usytuowanie cerkwi i zagospodarowanie działki

[5a]; oprac. własne

Ryc. 25.
Widynów, usytuowanie cerkwi i zagospodarowanie działki

[5a]; oprac. własne

We wszystkich analizowanych miejscowościach obszary wokół cerkwi miały 
podobny charakter. Były to działki ogrodzone, ze zbliżoną typologią zabudowy 
i innych form zagospodarowania. W dwóch przypadkach wciąż okalał je teren 
cmentarza (Tuława i Gwoździec Mały), natomiast przy pozostałych świątyniach 
zauważalne były jedynie pozostałości nekropolii. Ich kształty były w znacznym 
stopniu regularne. W odniesieniu do usytuowania względem miejscowości, 
położenie było różnorodne bez zauważalnej powtarzalności.
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2.3. Aspekt społeczny
Rolę, jaką cerkiew pełni dla lokalnej społeczności, da się odczytać w łatwy 

sposób również z jej sytuacji przestrzennej. Jest to niezmiernie ważny obiekt 
w życiu wsi. Skupia wokół siebie większą część mieszkańców. Jako miejsce 
modlitwy, naturalną koleją rzeczy staje się również miejscem spotkań spo- 
łeczności, która jest przeważnie zwarta i mocno zakorzeniona w danej przestrzeni. 
Sposób zagospodarowania terenu wokół cerkwi wskazuje na ogólnodostępny 
charakter tego obszaru. Niejednokrotnie jest to jedyna forma przestrzeni publicznej, 
gdzie mieszkańcy mogą się aktywizować czy zwyczajnie widywać z sąsiadami. 

Co prawda istnieją twory powstałe w czasach Związku Radzieckiego 
w postaci wiejskich domów kultury czy budynków rad wiejskich. Są to przeważnie 
nieestetyczne, murowane, toporne budynki, wykonane według projektów 
typowych, dziś w złym stanie technicznymi i – szczególnie w przypadku tych 
pierwszych – z mocno ograniczonym dostępem. Mówiąc prościej, niewiele dzieje 
się w takich miejscach.

Ryc. 26.
Wiejski dom kultury w Tuławie

fot. W. Pardała

Inaczej wygląda sytuacja szkół znajdujących się w wioskach. Dzięki 
staraniom lokalnych społeczności budynki te są przeważnie zadbane i odpowiednio 
utrzymywane. Służą jednak głównie młodzieży, a więc niewielkiej części 
mieszkańców. Ze względu na niedostateczne wsparcie władz centralnych czy 
nawet obwodowych, od wspólnoty wiejskiej potrzebują wkładu zaangażowania, 
a niejednokrotnie nawet środków finansowych.

Biorąc pod uwagę formę i charakter mszy prawosławnej czy grecko-
katolickiej, świątynia wprowadza do wsi element dostępności kultury.
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W parafii mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w różnej postaci – zarówno 
materialnej (w miarę możliwości), jak i duchowej. Jest to niezmiernie ważne, 
szczególnie w obecnych czasach, kiedy społeczność wyraźnie odczuwa skutki 
konfliktu na wschodzie Ukrainy, powodującej głównie ubożenie ludności, ale 
który może stać się również źródłem niepokojów społecznych.

Daje się zauważyć, że cała parafia dba o swoją świątynię w sposób, w jaki 
tylko może. Wszystko zdaje się tu być czyste i uporządkowane pomimo pewnej 
bezładności formy. O wielkim szacunku dla miejsc świętych świadczą takie 
szczegóły jak chociażby szczotka i pasta do butów spotykane przed wejściem do 
każdej cerkwi, czy podłogi szczelnie wyłożone dywanami i kilimami. Mieszkańcy, 
odwiedzając świątynie, szczególną uwagę zwracają na ubiór i zadbany wygląd. 
Często pojawiają się motywy ludowe i narodowe, którymi ludność manifestuje 
swoją przynależność społeczną i państwową. Szacunek do religii i swoją głęboką 
wiarę mieszkańcy pokazują na każdym kroku. Przechodząc tylko w pobliżu 
cerkwi, każdy bez wyjątku trzykrotnie wykonuje znak krzyża. Nawet starsza pani 
jadąc na rowerze z siatką zakupów usilnie stara się przeżegnać.

Za zaskakujący można uznać sposób renowacji cerkwi. Społeczności 
lokalne remontują historyczne budowle za pomocą dostępnych dla nich środków, 
przeważnie niestety z pominięciem zasad konserwacji i ochrony zabytków 
architektury drewnianej. Świątynie malowane są z wykorzystaniem jaskrawych 
kolorów, często nawiązujących do barw narodowych. Od wnętrza obija się je 
płytami kartonowo-gipsowymi, a od zewnątrz blachą lub sidingiem. Czasami 
tworzone są inne elementy wtórne.

Najgroźniejsze jednak dla konstrukcji drewnianych zabytków jest 
wszechobecne wykorzystywanie blachy do obijania niemal całych cerkwi 
z wyjątkiem przyziemia. Taka forma pokrycia dachów i ścian stosowana jest 
od lat. W ostatnim czasie zmieniły się jednak wykorzystywane materiały. 
Zaczęto stosować blachy silnie błyszczące. Nikt nie jest przy tym świadomy, 
jak opłakane skutki mogą nieść takie zabiegi. W słoneczne dni drewniana 
konstrukcja pod blachą silnie się nagrzewa, a dodatkowo nie jest odpowiednio 
wentylowana. Prowadzi to do regularnego i przyśpieszonego niszczenia cennych 
zabytków. Społeczności lokalne są jednak na tyle silne, że instytucje ochrony 
zabytków nie są w stanie nic zdziałać, zwłaszcza gdy nie wspierają opiekujących 
się dziedzictwem kulturowym wspólnot parafialnych finansowo. Mieszkańcy 
skupiają się na walorach estetycznych, jakie wnoszą przez swoje działania. 
Błyszczące poszycia są dodatkowo bogato zdobione. Blacha jest pieczołowicie 
gięta, wycinana i formowana. Cała praca wykonywana jest ręcznie, przy użyciu 
dostępnych na miejscu narzędzi. Tworzone są skomplikowane wzory, a wszystko 
po to, aby cerkiew była jak najpiękniejsza i widoczna z daleka.

P. Wacławiak – Drewniane cerkwie w przestrzeni wsi pokuckich...
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Ryc. 27.
Gwoździec Mały, cerkiew obita błyszczącą blachą

fot. A. Jakubowska

Ryc. 28.
Detal cerkwi w Gwoźdźcu 

Małym
fot. W. Witkowski

Pielęgnacja obiektów architektonicznych przeprowadzana w taki sposób 
budzi duże kontrowersje. Z jednej strony mieszkańcy pokazują, jak bardzo zależy 
im na świątyni, a rzemieślnicy rozwijają swoją kreatywność, tworząc spektakularne 
wzory, aspirujące do miana współczesnej sztuki ludowej. Patrząc jednak z innej 
perspektywy, wywnioskować można, że mieszkańcy w nieświadomy sposób 
prowadzą do degradacji lokalnego dziedzictwa kulturowego. W najbliższej 
przyszłości ważne będzie dążenie do uświadamiania mieszkańców, czym skutkują 
takie działania, oraz znalezienie kompromisowych rozwiązań, pozwalających 
zachować ważne w życiu społeczności lokalnych zabytki dla potomnych, przy 
jednoczesnym zachowaniu szansy rozwoju rzemiosła stanowiącego emanację 
lokalnej kultury.

3. Podsumowanie
Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w pokuckich wsiach, cerkiew 

należy uznać za obiekt unikatowy. Jej sytuacja przestrzenna nie wskazuje 
w pierwszej chwili na rzeczywistą rolę świątyni, ulokowanej zwykle dość 
przypadkowo. W odniesieniu do bezpośredniego otoczenia, działka cerkiewna 
nieco różni się od tego, co widzimy na zachodzie Europy. Cerkwi towarzyszą: 
dzwonnica, dom parafialny, studnia, kapliczka, suchy ustęp, granice działki 
wyznacza zaś ogrodzenie. Jest to powtarzający się model zagospodarowania, 
funkcjonujący zarówno przy zabytkowych budowlach drewnianych typu 
huculskiego, jak i przy nowych, murowanych budowlach sakralnych. Rola 
i priorytet cerkwi we wsi nie zmieniły się od lat. Budowla ta nadal należy  
do najważniejszych w osadzie. Świątynia określa przynależność mieszkańców do 
wspólnoty i pozwala budować tożsamość lokalnej ludności.
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Wooden orthodox churches in space of pokuttyan village 
– spatial menagement student on architects’ expedition  

– Huculszczyzna 2015

Summary

The article presents the results of terrain research concerning on mutual influence 
of wooden churches and it’s surrondings on ukrainian Pokuttya willages example. 
Author describes spatial situation and social aspect. The text also introduces  
to the topic of rural settelment systems.

Recenzowała mgr inż. arch. Agata Korzeniowska
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Natalia Borkowska
Politechnika Łódzka
Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro”

Wybrane kwestie i problemy portugalskiej urbanistyki  
z poziomu miasta Covilhã

Artykuł wskazuje na kilka kwestii dotyczących wyglądu i funkcjonowania 
miasta Covilhã w Portugalii, w którym odbyłam swoją półroczną wymianę 
studencką. Są to spostrzeżenia zebrane podczas codziennych przechadzek 
po ulicach, wyniesione z zajęć na uczelni oraz zaobserwowane podczas 
wycieczek po całym kraju. Duże znaczenie ma tutaj topografia terenu oraz 
obecne tendencje społeczne, ekonomiczne oraz gospodarcze w tym kraju.

W zeszłym semestrze uczestniczyłam w półrocznej wymianie studenckiej 
w ramach programu Erasmus+ w Portugalii. Trafiłam na uczelnię Beira Interior 
w mieście Covilhã w środkowej, górzystej części kraju. Dość nietypowo, ponieważ 
około 80% ludności zamieszkuje obszar wybrzeża, tam skupione są największe 
miasta. Jednak Covilhã, o liczbie mieszkańców ok. 50 tys.,  ma podobną genezę 
do naszej Łodzi – jest to miasto przemysłowe z ukierunkowaniem na przemysł 
włókienniczy. Położona nad dwiema rzekami, Degoldra oraz Carpinteira, 
posiadająca przepastne pastwiska dla owiec na stokach gór, swego czasu 
Covilhã miała ogromne znaczenie dla gospodarki portugalskiej. Z upływem lat 
i postępującym rozwojem gospodarczym przemysł włókienniczy w tym rejonie 
tracił na znaczeniu, dziś pozostając zaledwie wspomnieniem, którego świadkami 
są budowle fabryczne (bądź ich ruiny), dwie niewielkie i zapomniane rzeczki, 
a także pojedyncze szałasy służące pasterzom owiec za schronienie w górach.

Opis ten w pewnym stopniu kojarzy mi się z Łodzią. Biorąc pod uwagę 
historię przemysłową obu miast, w ich tkance miejskiej daje się zauważyć 
kilka urbanistycznych analogii, między innymi wspomniana obecność wielu 
pofabrycznych budowli, z których część została zaadaptowana do nowych funkcji, 
przekazana uczelni Beira Interior (np. Wydział Budownictwa i Architektury 
znajduje się w budynku przędzalni, jest to też jedna z najbardziej spektakularnych 
rewitalizacji), część nadal służy celom przemysłowym, jednak znaczna część jest 
zamknięta albo pozostaje w ruinie – i to w samym centrum miasta. 

W ramach przekwalifikowania wskazanych nieużytków oraz aby wprowadzić 
więcej zieleni do miasta, zintegrować ją ze starymi budynkami w ważny punkt 
w krajobrazie miejskim, a także by zorganizować ciekawą przestrzeń publiczną 
dla mieszkańców, Covilhã jako jedno z kilkunastu miast przystąpiła do udziału 
w programie zrównoważonego rozwoju i odnowy miast w Portugalii – POLIS 
(narodowy program odnowy i poprawy środowiska miast) w latach 2000-2006.
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W kilku częściach miasta zrealizowano zaplanowane projekty, jak np. Garden 
Lake na obszarze 3 ha głównych terenów zielonych w Covilhi – najważniejszy 
punkt programu POLIS. Opracowano również kilka innych koncepcji, np. 
rewitalizację zapomnianej i zdegradowanej okolicy mostu Martir-in-Colo bądź 
dość spektakularne rozwiązanie terenu pofabrycznego nad rzeczką Carpinteira. 
Ostatnia pozycja nie została niestety zrealizowana.

Co ciekawe, po drugiej stronie miasta, blisko uczelni znajduje się w taki sam 
sposób rozwiązana przestrzeń z charakterystyką łudząco podobną do omówionej, 
tzn. z obecnością pofabrycznych budynków, drugą rzeczką, za to niedawno oddana 
do użytku. Spełnia ona w teorii wszystkie postawione w koncepcji założenia,  
tj. integracja i podkreślenie struktury budynków z czynnikiem ekologicznym – 
rzeką, stworzenie mieszkańcom strefy spokojnej i sprzyjającej odpoczynkowi 
na świeżym powietrzu ze ścieżką spacerową nad rzeką, umożliwienie swo-
bodniejszego przewietrzania miasta dzięki ekologicznemu, rzecznemu korytarzo- 
wi oraz, przede wszystkim, rehabilitacja poindustrialnych budynków jako 
dziedzictwa historycznego, dziedzictwa świetności i prawdziwego charakteru 
miasta Covilhã. 

Ryc. 1.
Schemat miasta

źródło: Univesidade Beira Interior, oficjalna strona internetowa [przegladany 15.08.2017], 
dostępny [w:] https://www.ubi.pt/Pagina/novos_alunos
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Ryc. 2.
Widok na wzgórza Covilhi

fot. autorki

Generalnie rzecz ujmując, wydaje się, iż projekt, który miał być zrealizowany 
w określonym miejscu, z jakiegoś powodu został umiejscowiony w innej, 
podobnej lokalizacji, w tym wypadku na zboczu schodzącym ku rzece Degoldra, 
od której powstała nazwa – Parque da Goldra. Znajduje się on bezpośrednio 
nad wspomnianym już mostem Martit-in-Colo, przy którym został również 
zrealizowany niewielki amfi teatr.

Przychylność obywateli, bogaty program, obejmujący przestrzeń publiczną 
dla dzieci i młodzieży w postaci parku rozrywki, z odpowiednimi urządzeniami 
do zabawy i sadzawkami, kawiarnia, galeria urządzona w budynku pofabrycznym, 
ładnie zaprojektowana ścieżka nad samą rzeczką, mała architektura oraz lokalizacja 
wydają się jak najbardziej trafne i wystarczające, by z parku codziennie korzystali 
mieszkańcy pobliskich bloków mieszkalnych i studenci. 

Tak jednak, o dziwo, nie jest. Przez pięć miesięcy pobytu w Covilhi często 
przechodziłam w pobliżu tego miejsca i ani razu nie widziałam, żeby było przez 
kogokolwiek użytkowane. Wyglądało wręcz na opuszczone i smutne. Pomijam 
pierwsze miesiące zimowe, gdy pogoda nie dopisywała, ale i w późniejszym 
okresie wiosenno-letnim nie było tam żywej duszy. Bardzo mnie zastanawiał taki 
stan rzeczy, nie znalazłam jednak satysfakcjonującego wytłumaczenia. Być może 
było to spowodowane nagrzewaniem się zbocza w ciągu dnia, co w tamtejszym 
klimacie oznaczało nieznośny upał, który w połączeniu z brakiem jakiegokolwiek 
osłonięcia lub schronienia zniechęcał do korzystania z parku. Również sam 
design miejsca zabaw sprawiał bardzo dziwne wrażenie, zdecydowanie za dużo było 
przegród i ścian ogradzających przejścia i przesłaniających widoki na krajobraz. 

Refl eksja na ten temat jest taka, iż nieważne, jak dobrze projekt prezentował 
się w teorii, jak przebiegały konsultacje społeczne, czasem sukces lub porażka 
takiego przedsięwzięcia może zostać określona już po zrealizowaniu.

N. Borkowska – Wybrane kwestie i problemy portugalskiej urbanistyki...
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Ryc. 4.
Zdegradowany dom w centrum miasta

fot. autorki

Ryc. 5.
Zdegradowany dom w historycznej części 

miasta fot. autorki

Ryc. 3.
Pusty Parque da Goldra

źródło: https://br.pinterest.m/n/495818240198491344/, przegądany 15.08.2017

Inną rzeczą, któa mnie zainteresowała w tym mieście, było, że tak to ujmę, 
zakrojone na mniejszą skalę zjawisko dotyczące miast w całym kraju. Zjawisko 
to obrazuje mnóstwo opuszczonych, niezamieszkałych domów, niszczejących 
nawet w centrum miasta, a może zwłaszcza tam. Covilhã, jako że położona jest 
na zboczu góry, ma topografi ę bezwzględną dla ludzi starszych i schorowanych, 
którzy nie dają rady normalnie poruszać się po mieście. Wyprowadzają się więc 
i osiedlają na łagodniej ukształtowanych terenach dolnej części miasta.
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Ryc. 6.
Winda St. André

żródło: André Sá, http:// www.panora mio.
com/photo/27173698

Ryc. 7.
Winda Jardim Público autor:

fot. autorki

Opisana sytuacja wiąże się po trosze z panującym obecnie w Portugali, dość 
powszechnym w dzisiejszych czasach problemem społeczno-ekonomicznym: 
jeśli wszystkie plany urbanistyczne na najbliższe 10 lat zostaną zrealizowane, 
okaże się, że w państwie z 10-milionową populacją znajduje się wystarczająco 
dużo mieszkań, by spełnić potrzebę 40-milionowej populacji. Miasta rozpływają 
się, sukcesywnie obejmują dużo większe obszary niż to konieczne, ekonomiczne, 
ekologiczne i komfortowe dla mieszkańców.

Jednocześnie bezpośrednio nad Covilhą, w wyższych partiach gór, 
w rezerwacie Serra da Estrela powstają nielegalnie całe wręcz osiedla małych, 
skleconych z blachy baraków mieszkalnych ludzi, którzy chcą uniknąć płacenia 
rachunków i podatków. Wyłania się więc tu pewien paradoks i pytania, które 
zadają sobie i studentom portugalscy urbaniści: jaki jest sens tych działań? Jaki 
wpływ ma na nie portugalskie prawo budowlane?

Między innymi dlatego właśnie specjaliści proponują takie programy odnowy 
jak POLIS, by dać miastom, a zwłaszcza ich historycznym, wartościowym 
elementom szansę na rehabilitację, nie powodując przy tym dalszej dekonstrukcji 
zwartej, miejskiej tkanki.

N. Borkowska – Wybrane kwestie i problemy portugalskiej urbanistyki...

Próbuje się przeciwdziałać tej sytuacji i ułatwiać mieszkańcom pokony-
wanie znacznych różnic wysokości terenu bez konieczności jazdy samochodem 
np. przez zainstalowanie w 2014 roku systemu wind w całym mieście. Jest ich 
kilkanaście i ciężko sobie wyobrazić, jak mogło wyglądać wcześniejsze życie 
bez nich.
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Ryc. 8.
Widok na Covilhę

autor: Paulo Cohen Lemos, dostępny w Internecie: http://www.trekearth.com/gallery/Europe/
Portugal/North/Castelo_Branco/Covilha/photo282080.html, przeglądany 15.08.2017

Summary

The article is about a few issues I came across during my stay in Covilhã, Portugal, 
covering the matters of appearance and functioning of the city. Those observations 
are gained from daily walking around the streets, classes at university and from 
some trips across the country. I believe there was a topography that has significant 
impact for some of those issues, as well as current social and economic tendencies.

Bibliografia

Virtudes A.L., Almeida F., Landscape urbanism for sustainable cities, Int. Journal for 
Housing Science, Vol. 35, No. 3 pp. 185-194, 2011, Published in the United States.
Virtudes A.L., Martins A.M., From the plan to the city: challenges in planning 
implementation, The International Scientific Conference: Regional Development, Spatial 
Planning and Strategic Governance, UDC 711.4(469).

Chosen issues and problems of urban planning in Portugal 
on the example of Covilhã city

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Dorota Woźniak
Michalina Zalewska
Politechnika Poznańska
Koło Naukowe „ArchImpAct”

Architektura miejsca. Peter Zumthor

Artykuł ilustruje rozważania na temat twórczości szwajcarskiego 
architekta w nawiązaniu do dwóch najbardziej poruszających obiektów 
jego autorstwa. Kaplica Brata Klausa i Muzeum Archidiecezjalne 
Kolumba to miejsca dotykające problemu wyrażenia przestrzeni na 
granicy, w której zderzają się strefy sacrum i profanum. Stają się 
przedmiotem rozmyślań na temat analizy szeroko rozumianego miejsca, 
nie tylko w dosłownym sensie otoczenia, ale także odnosząc się do kwestii, 
jakie wynikają z tworzenia architektury sakralnej.

Architektura miejsca. Miejsce to słowo klucz dla architekta Petera Zumthora. 
Tworząc swoje dzieła, ściśle integruje się z otoczeniem, pozostawiając wrażenie 
form „wyrastających z ziemi”. Jego twórczość jednak na tym nie poprzestaje. 
Nastrój. Druga co do ważności cecha architektury szwajcarskiego projektanta. 
Stwarza go świadomie, nienachalnie, trafiając do każdego człowieka. Prostota. 
Obiekty niemal nią emanują, nie przeszkadzając w odbiorze tego, co architekt 
chce nam przekazać. Wszystkie te cechy współgrają ze sobą, tworząc formy, które 
silnie oddziałują na każdego, nawet mało zainteresowanego odbiorcę. Sprawiają, 
że odwiedzający milczy. 

Takich momentów doświadczyliśmy przebywając wewnątrz budynków 
autorstwa Petera Zumthora. Najlepiej te emocje oddają dwa kluczowe projekty, 
które scalają wszystkie wyżej wymienione cechy w idealnych proporcjach.

Jednym z obiektów przez nas eksplorowanych było Muzeum Archidiecezjalne 
Kolumba w Kolonii. Jego nazwa ściśle wiąże się z gotyckim kościołem pw. 
Św. Kolumby, który stał w dokładnie tym samym miejscu. Zumthor w swoim 
projekcie postanowił zintegrować współczesne spojrzenie na architekturę sakralną 
z poszanowaniem zastanej tkanki historycznej w centrum miasta.

Przestrzeń stworzona przez niego działa w bardzo silny sposób, jednocześnie 
milcząc przez swoją prostotę i mocno ograniczone środki wyrazu. „Kolumba” 
nie jest formą dynamiczną, a jednak przez rodzaj monumentalizmu i surowości 
sprawia, że nie sposób pospiesznie ją kontemplować. Jest niejako stworzona by 
budzić emocje i skłaniać do przemyśleń.

Składa się na to cały szereg zabiegów, począwszy od zaskakującego zderzenia 
strefy sacrum i profanum poprzez wtopienie ruin kościoła w bryłę muzeum, a na 
niezwykle istotnych, w kontekście odbioru przestrzeni, kończąc na detalach. 
Detale te możemy zaobserwować już będąc na zewnątrz, stanowią swego rodzaju 
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zapowiedź wnętrza. Tak, jakby daleko idącą myślą Zumthor przypomnieć nam 
chciał o romańskiej koncepcji addytywności bryły, wprowadzając kolejną wartość 
i świeżość w nawiązaniach do historii miejsca. Warto dodać, że poza ruinami 
licującymi z budynkiem, wewnątrz zobaczyć możemy także kaplicę Madonny 
i romańskie fundamenty kościoła.

Ryc. 3.
Widok przez romańskie ruiny  

do wnętrza muzeum
fot. A. Falkowska

Ryc. 4.
Wgląd na ruiny  

romańskiego kościoła
fot. M. Zalewska

Ryc. 1.
Muzeum Archidiecezjalne Kolumba

fot. D. Woźniak

Ryc. 2.
Ściana muzeum
fot. M. Zalewska
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Ryc. 5, 6.
Odsunięcie posadzki od ściany wewnątrz i na zewnątrz budynku

fot. D. Woźniak

Do najciekawszych  rozwiązań z całą pewnością należy odsunięcie posadzki 
od lica ściany. Jego preludium zobaczyć możemy już w relacji muru okalającego 
budynek, delikatne a tak bardzo znaczące w efekcie, wręcz prowokujące do 
zatrzymania i zastanowienia.

Podobnie z ażurową formą widoczną na elewacji, będącą również źródłem 
światła w jednym z pomieszczeń wystawienniczych.

Ryc. 7, 8.
Ażurowy fragment elewacji od zewnątrz i od wewnątrz budynku

fot. D. Woźniak

A. Falkowska, D. Woźniak, M. Zalewska – Architektura miejsca. Peter Zumthor
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Architektura Zumthora, scalając strefę sacrum i profanum, stwarza pretekst 
do rozmyślań, a jednocześnie dotykając architektury sakralnej, pozostaje 
interesującą i zrozumiałą niezależnie od światopoglądu. Projektant nie posługuje 
się symboliką religijną, chce jedynie zachować pamięć o tej części historii miasta.

Sama forma ekspozycji stanowi także nowe spojrzenie na to zagadnienie, 
zwłaszcza ze względu na specyfikę prezentowanych elementów: gotyckiego 
malarstwa, rzeźb i instalacji nawiązujących do tematyki religijnej. Każde z ośmiu 
pomieszczeń ekspozycyjnych ma inny charakter, dzięki różnym sposobom 
operowania światłem, otwarciem lub zamknięciem się na widoki na miasto. 
Eksponaty nie są w żaden sposób sygnowane i dzielone chronologicznie, a jednak 
nie sposób powiedzieć, że są one niespójne, o przypadkowej konfiguracji.

Zumthor bardzo silnie gra na emocjach, umieszczając krucyfiksy na pustej 
ścianie, czy prowadząc przez wąski zacieniony korytarz do otwartej, jasnej 
przestrzeni. Minimalizm wnętrz staje się dzięki temu wymowny. Poprzez wysoką 
amplitudę zmian w percepcji, przestrzeń zdaje się krzyczeć, chociaż formalnie nie 
stanowi takiego komunikatu.

Ryc. 9.
Fragment ekspozycji

fot. K. Łojek

Ryc. 10.
Jeden z pustych wąskich korytarzy

fot. M. Zalewska
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Ryc. 11.
Krucyfiks na pustej ścianie

fot. K. Łojek

Ryc. 13.
Widok na kaplicę od strony pola

fot. A. Falkowska

Ryc. 14.
Detal wejścia do kaplicy

fot. D. Woźniak

Ryc. 12.
Fragment ekspozycji

fot. D. Woźniak

A. Falkowska, D. Woźniak, M. Zalewska – Architektura miejsca. Peter Zumthor

Miejsce – zmysłowość – prostota. W tych trzech słowach zawiera się credo 
artysty. Jego architektura pozostaje w ścisłym związku z terenem, na którym 
powstaje. Dla Zumthora kluczem jest miejsce, natomiast budowanie – jego 
świadomością. Architekt nie tyle wytwarza, co wydobywa formy z zastanych 
przestrzeni. Kaplica Polna Brata Klausa, ufundowana przez miejscowego farmera, 
została wybudowana w 2007 roku na polu w miejscowości Mechernich. Jej bryła 
wygląda jakby wyrosła z gruntu. Jeśli przyjrzymy się podziałom faktury bryły, 
z łatwością dostrzeżemy, że stanowią one kontynuację układów skib na polach.
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Ważnym czynnikiem, decydującym 
o przynależności bryły do otoczenia, jest kolor. 
Ubijana ręcznie mieszanka gruboziarnistych 
kamieni, piasku i cementu nadała formie 
barwę przypominającą zaschniętą ziemię. 
Zastosowanie przez architekta miejscowego 
materiału wpłynęło na szczerość jego 
wypowiedzi oraz zdecydowało o sukcesie 
inwestycji. Architektura kaplicy uosabia 
ascezę Brata Klausa oraz oszczędność 
formalną Petera Zumthora. Przekroczenie 
progu świątyni wiąże się z nasileniem odczuć 
zmysłowych oraz pobudzeniem wyobraźni. 
Zewnętrzna prostota bryły nie zapowiada 
teatru form, który odbywa się w jej wnętrzu. 
Gładkie wertykalne ściany ustępują miejsca 
chropowatym, zwężającym się ku górze 
ukośnym płaszczyznom. Wąskość wejścia 
ukrytego za trójkątnymi drzwiami sprawia, 
że osoba znajdująca się w środku nie 
może oprzeć się dotknięciu masy, która ją 
otacza. Jej palce błądzą po zagłębieniach  
nieregularnych kanelurów, a skóra odczytuje 
fakturę, wagę oraz temperaturę materiału.

Serce kaplicy jest ciemne, a jego strzelisty charakter wyraźnie nasuwa 
skojarzenie z gotyckimi katedrami. Dominującym medium tworzącym mistykę 
przestrzeni sacrum jest światło, zarówno to pośrednie, wpadające przez szklane 
kulki wyglądające jak gwieździste niebo, jak i to bezpośrednie spływające po 
czarnych ścianach przez oculus w kształcie łzy znajdujący się prawie 12 m nad 
głowami pielgrzymów.

Ryc. 15.
Detal wejścia do kaplicy

fot. D. Woźniak

Ryc. 16.
Okulus

fot. A. Falkowska

Ryc. 17.
Szklane kulki
fot. K. Łojek
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Poznawanie architektury kaplicy pobudza emocje; potęgują się wrażenia 
dostarczane przez bardziej archaiczne bodźce zmysłowe – słuch, dotyk, węch. 
Panująca w kaplicy cisza, zapach drzewny, zapach węgla i odczucie wilgoci 
dopełniają obraz wizualny. Sprawiają, że każdy odbiorca, bez względu na 
wyznanie, doświadcza tej architektury w sposób duchowy.

Zumthor nie trwoni formy, ale w sposób przemyślany tworzy minimalistyczne 
przestrzenie, które zapewniają maksymalizm doznań. Swoją opowieść ubrał 
w strukturę graniastosłupa o nieregularnym pięciokątnym rzucie. Z daleka nic nie 
wskazuje na to, że mamy do czynienia z obiektem sakralnym. Kaplica wygląda 
jak monolityczna rzeźba, która zrosła się z historią swojego miejsca. Wygląda 
na mocno zakotwiczoną w ziemi. Wywołuje wrażenie, że jest naturalną częścią 
otoczenia, i mówi : „Jestem taka, jaką mnie widzisz, i tutaj przynależę”1.

Odwiedzone przez nas miejsca, w których mieliśmy okazje podziwiać 
budynki szwajcarskiego architekta, diametralnie różnią się od siebie. Z jednej 
strony mamy centrum znanego niemieckiego miasta, w którym przytłacza nas 
zgiełk ruchliwych ulic, z drugiej – pola uprawne, nieskażone miejską tkanką, 
przepełnione ciszą. Różnica ta w żaden sposób nie przeszkodziła Zumthorowi 

1 P.  Zumthor, Myślenie architekturą, Karakter, Kraków 2010, s. 17.

Ryc. 18, 19.
Wejście do kaplicy
fot. M. Zalewska

A. Falkowska, D. Woźniak, M. Zalewska – Architektura miejsca. Peter Zumthor
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w stworzeniu obiektów, które wyśmienicie pasują zarówno do miejskiego, jak 
i wiejskiego krajobrazu. Jego architektura wyraża szacunek dla miejsca, lokalnej 
kultury, historii i warunków naturalnych. Peter Zumthor nazywany jest mistrzem 
budowania nastroju w architekturze, co doskonale widać na przedstawionych 
budynkach jego autorstwa. Oba obiekty, czyli muzeum Kolumba i Kaplica Polna 
Brata Klausa, mają wspólny mianownik – prostota formy. Architekt jest oszczędny 
w formie, lecz nie w detalu. Udowadnia nam to, niejako nakrapiając nimi swe 
dzieła. Swą dyskrecją sprawia, ze sami je odkrywamy krok po kroku.

Bibliografia

Zumthor P., Myślenie architekturą, Karakter, Kraków 2010, s. 112.

Architecture of the place. Peter Zumthor

Article talks about  an output of swiss architect and refers to his two the most 
moving buildings – Brother Klaus chapel  and the Kolumba museum. They’ re 
affecting such problems like confrontation of the sacrum and profanum and 
creating spaces like this. Article takes into consideration and analyse them in 
the context of a „place”,  not only literally, but also refers to creating religious 
architecture.

Recenzowała dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz
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Shikumen – znikająca zabudowa Szanghaju

Artykuł ma na celu zaprezentowanie problemu znikającej tradycyjnej 
architektury mieszkaniowej na przykładzie zabudowy Szanghaju. 
W pracy przedstawiono charakterystyczne elementy dzielnic lilong oraz 
tworzących je budynków Shikumen. Omawiany typ zabudowy stanowi 
szczególny przypadek lokalnej architektury, będącej odzwierciedleniem 
historii miasta oraz charakterystycznego połączenia kultury 
wschodu i zachodu.

Szanghaj to miasto położone we wschodniej części Chin, w delcie rzeki 
Jangcy. Przez wiele lat funkcjonowało ono jako niewielka wioska rybacka, będąca 
częścią prefektury Suzhou. Za oficjalną datę założenia Szanghaju uważa się rok 
1553, kiedy miasto otoczono murami miejskimi. Do końca XVIII wieku Szanghaj 
nie wyróżniał się szczególnie na tle innych chińskich miast. Jego znaczenie jako 
istotnego portu morskiego oraz potencjalnego ośrodka handlu zostało odkryte 
dopiero w XIX wieku przez Europejczyków. Na początku XIX wieku, podczas 
I wojny opiumowej, miasto było okupowane przez Brytyjczyków. Wspomniany 
konflikt między Wielką Brytanią i Chinami został zakończony w 1842 roku 
przez podpisanie układu w Nankinie, stolicy prowincji Jiangsu, której granice do 
utworzenia osobnego dystryktu w 1927 roku obejmowały Szanghaj. W wyniku 
zawartego porozumienia, port w Szanghaju został otwarty dla międzynarodowego 
handlu, a kolejne traktaty umożliwiły Wielkiej Brytanii, Francji oraz Stanom 
Zjednoczonym ustanowienie eksterytorialnych koncesji na terenie miasta. 
Zaistniałe okoliczności przyczyniły się do gwałtownego napływu ludności – 
zachodnich przedsiębiorców i emigrantów z południowych Chin, a w konsekwencji 
do gruntownych przemian w strukturze miasta.

Przedstawione wydarzenia zaowocowały powstaniem shikumen – nowego 
typu zabudowy mieszkaniowej, stanowiącgo odzwierciedlenie mieszających się 
na terenie miasta wpływów kultury wschodu i zachodu. Nazwa w języku chińskim 
oznacza dosłownie kamienne obramowanie drzwi, element charakterystyczny 
dla omawianych budynków. Zespoły domów mieszkalnych tworzyły dzielnice 
określane mianem lilong, co dosłownie oznacza sąsiedztwo. Wewnątrz kwartałów 
zabudowy znajdowały się tak zwane longtang, czyli wąskie alejki, wzdłuż których 
wznosiła się zabudowa shikumen. Główna alejka była szersza i przebiegała na 
osi północ-południe. Prowadziła ona od bramy do wnętrza kwartału i pełniła 
zarówno funkcję komunikacyjną, jak i rekreacyjną – stanowiła przestrzeń spotkań 
mieszkańców. Alejki boczne, usytuowane na osi wschód-zachód, przy których 
umiejscowione były wejścia do budynków, zaliczano do prywatnej przestrzeni 
domowej. Typowy układ lilong charakteryzuje się umiejscowieniem głównej bramy 
do wnętrza dzielnicy mieszkaniowej od strony południowej oraz zlokalizowaniem 
przestrzeni usługowo-handlowej na obrzeżach kwartału zabudowy. Domy 
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mieszkalne ustawiane były wzdłuż bocznych alejek – minimum po pięć budynków 
w rzędzie. Sąsiadujące ze sobą obiekty przylegały do siebie ścianami bocznymi, 
co wynikało z chęci jak najefektywniejszego wykorzystania przestrzeni z uwagi 
na wysokie ceny gruntu na terenie zachodnich koncesji. Wejście do budynków 
lokalizowano od strony południowej, co zapewniało dobre doświetlenie.

Ryc. 1.
Schemat układu dzielnicy mieszkaniowej lilong.

źródło: dostępny w Internecie: https://erikfornander.wordpress.com/projects/lindhagen/, 
przeglądany 9.12.2016 

Z punktu widzenia architektury, shikumen uważane są za połączenie szeregowej 
zabudowy angielskiej oraz tradycyjnych rezydencji charakterystycznych dla 
południowych prowincji Chin. Pierwsze domy shikumen, określane mianem 
budynków „starego typu” pojawiły się w Szanghaju w latach sześćdziesiątych 
XIX wieku. Z początku była to zabudowa drewniana, która po wprowadzeniu 
zakazu budowy domów drewnianych w 1870 roku, przekształciła się w zabudowę 
murowaną. Shikumen miały zazwyczaj dwie lub maksymalnie trzy kondygnacje. 
Budynki wznoszono tradycyjnie na planie prostokąta. Domy starego typu 
charakteryzowały się dużą liczbą pomieszczeń – pięć lub sześć izb na każdej 
kondygnacji. Południowochińskie wpływy architektoniczne zostały wyrażone 
przez sposób rozplanowania pomieszczeń, użycie tradycyjnych materiałów oraz 
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występowanie wewnętrznych dziedzińców – jednego przy wejściu głównym, 
oddzielonego od bocznej alei murem, oraz drugiego w centralnej części obiektu, 
oddzielającego pomieszczenia usługowe od kuchni na parterze oraz pokoje 
mieszkalne od łazienki na piętrze.

Ryc. 2.
Przykłady portali wejściowych domów Shikumen.

źródło: dostępny w Internecie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com.
originals/64/6a/7e/646a7e1d375a03f90ca1931bbaf5e4fb.jpg, przeglądany 11.12.2016

Najbardziej charakterystyczny element domów shikumen od strony wizualnej 
stanowią portale wejściowe. Bramy malowano na kolor czarny i zwieńczano 
kamiennym obramieniem z rzeźbionym łukiem. Ponad bramami bardziej okazałych 
obiektów wykuwano chińskie sentencje oraz dekoracyjne motywy neobarokowe. 

Z czasem zwiększyła się liczba mieszkańców. Rozpoczęto dzielić po-
mieszczenia i dobudowywać kolejne piętra. Mające miejsce przebudowy wiązały 
się również z zadaszaniem dziedzińców i pomniejszaniem ich przestrzeni. 
Zaistniałe zmiany spowodowały znaczne pogorszenie warunków życia przez 
niewystarczający dostęp do światła słonecznego oraz kłopoty z wentylacją.

Ryc. 3.
Plan typowego domu Shikumen.
źródło:dostępny w Internecie: http://3.bp.blogspot.
com/-upq-lt-uEz8/TyHOC6mJu8I/AAAAAAAAACs/6Nah-
obW5es/s1600/Shikumen+House.png, przeglądany 
11.12.2016
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Lata dwudzieste XX wieku zaowocowały rozwojem nowego typu shikumen. 
Były to budynki lepiej dostosowane do współczesnych potrzeb mieszkańców. 
Do najważniejszych różnic w stosunku do starszej zabudowy należało bardziej 
racjonalne rozplanowanie pomieszczeń, udogodnienia w postaci wyposażenia 
budynków w kanalizację i dopływ gazu oraz wykorzystanie technik i materiałów 
pochodzących z krajów zachodnich. Największą zmianą było jednak zmniejszenie 
powierzchni zabudowy, nawet o 75%. Nowy typ shikumen zachował wszystkie 
najbardziej charakterystyczne elementy tradycyjnej zabudowy, rezygnując przy 
tym z tych mniej istotnych, takich jak na przykład wysunięte naroża dachów. 
Powyższe działania zaowocowały powstaniem zabudowy lepiej przystosowanej 
do potrzeb mieszkańców miasta.

Ryc. 4.
Tradycyjne alejki longtang.

źródło: dostępny w Interncecie: http://www.shanghaiholiday.net/shikumen/, przglądany 11.12.2016

Ryc. 5.
Schemat przekroju przez typowy 
dom shikumen.
źródło: dostępny w Internecie: 
http://3.bp.blogspot.com/-
upq-lt-uEz8/TyHOC6mJu8I/
AAAAAAAAACs/6Nah-obW5es/
s1600/Shikumen+House.png, 
przeglądany 11.12.2016
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K. Grabowska – Shikumen – znikająca zabudowa Szanghaju

Zabudowa mieszkalna typu shikumen powstawała na terenie Szanghaju do lat 
czterdziestych XX wieku, gdy miasto znalazło się pod okupacją wojsk japońskich. 
Wojna spowodowała zahamowanie rozwoju nowych inwestycji i stagnację 
w przemyśle budowlanym. Po wojnie dzielnice lilong uznano za przestarzałe 
i mało efektywne. Od tego momentu rozpoczął się proces niszczenia i stopniowego 
podupadania przeważającej ilości zabudowy. Dzielnice stały się przeludnione 
i rzadko remontowane. Władze miasta rozpoczęły proces przesiedlania 
mieszkańców, co umożliwiało wykorzystanie pozyskanych gruntów w sposób 
bardziej dochodowy. Proces wyburzania dzielnic mieszkalnych trwał przez 
całe lata osiemdziesiąte. Znaczenie ochrony tradycyjnej zabudowy dostrzeżono 
dopiero w latach dziewięćdziesiątych, a w 1999 roku władze miasta przyjęły nową 
strategię urbanistyczną, która zakładała dążenie do równowagi między ilością 
wyburzanych budynków oraz tych, które powinny zyskać prawną ochronę.

Obecnie Szanghaj to najludniejsze miasto świata, z populacją szacowaną 
na dwadzieścia cztery miliony ludzi. W 2001 roku uchwalono długoterminowy 
plan rozwoju miasta – Shanghai City Master Plan 1999-2020, przedstawiający 
proces przekształcenia miasta w centrum światowego handlu i finansów. Jednym 
z istotnych założeń planu jest uznanie zabudowy shikumen za dziedzictwo 
historyczno-kulturowe miasta o dużej wartości. Przyjęte postanowienia pozwalają 
na zachowanie nadziei na zahamowanie procesu destrukcji tradycyjnej zabudowy 
miasta oraz na zaistnienie mechanizmów ochrony wspomnianych budynków.
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Shikumen – disappearing architecture of Shanghai

Summary

Article aims to introduce the problem of disappearing architecture on the example 
of the city of Shanghai. The work shows the characteristic elements of lilong 
districts and Shikumen buildings that create their structure. Presented sort of 
building is a particular type of local architecture that reflects the history of the 
city and a characteristic mixture of east and west culture.

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Michalina Grodzka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu HORYZONT

Zielona strona Paryża

Celem artykułu jest przedstawienie najciekawszych pod względem 
architektury krajobrazu zakątków Paryża. Uwzględniono tutaj parki 
z podziałem na klasyczne i swobodne oraz obiekty małej architektury, 
takie jak rabaty kwiatowe, czy ściany wertykalne. W pracy omawiany jest 
stan techniczny wymienionych miejsc, uwarunkowania społeczne oraz 
ich wpływ na użytkowanie terenów zielonych.

Paryż odwiedza około 30 milionów turystów rocznie. W związku z tym miasto 
boryka się z wieloma problemami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego 
oraz ilości i jakości terenów zieleni. W pracy zostaną przeanalizowane parki 
najciekawsze pod względem turystycznym, a także miejsca cenione i użytkowane 
przez paryżan. Dodatkowo omówieniu poddane zostaną obiekty małej architektury 
ściśle związane z zielenią. 

Jardin des Tuileries to park znajdujący się w ścisłym centrum dzisiejszego 
Paryża. Utworzone w 1564 roku założenie sytuowało park poza murami 
średniowiecznego miasta. Rozciągało się ono wzdłuż Sekwany oraz mieszczącego 
się obok, nieistniejącego już pałacu Tuileries, będącego symbolem władzy 
królewskiej. Początkowo park stanowił część prywatnej posiadłości Katarzyny 
Medycejskiej, jednak później został udostępniony mieszkańcom miasta. Jest on 
realizacją wizji wybitnego francuskiego ogrodnika André Le Nôtre oraz Clauda 
Molleta, który wprowadził do założenia typowe elementy ogrodu francuskiego1. 
Współczesny układ parku opiera się na głównej osi łączącej dwa zbiorniki 
wodne oraz wyznaczającej najważniejsze części założenia. Dogodna lokalizacja 
sprawia, że przestrzeń ta jest chętnie odwiedzana przez turystów i mieszkańców 
miasta, a także staje się miejscem wydarzeń artystycznych. Roślinność nawiązuje 
do dawnych czasów m.in. dzięki strzyżonym szpalerom drzew czy rabatom 
kwiatowym z bukszpanowymi obwódkami. Jednak obok nawiązań do historii 
sztuki ogrodowej znajdziemy tutaj również trawy ozdobne, które są stosowane 
w ogrodnictwie dopiero od XX wieku2. W parku szczególną uwagę zwracają 
wolnostojące siedziska, mogące być dowolnie ustawiane przez odbiorcę, co daje 
swobodę w użytkowaniu przestrzeni oraz indywidualnym jej odbieraniu.

Place des Vosges to doskonale wpisany w tkankę miejską, najstarszy plac 
Paryża. W XVI wieku w jego miejscu znajdowała się królewska rezydencja, 
jednak po turnieju rozegranym na jego terenie, w którym śmiertelnie ranny 

1 P.  Dei tz , The Art of the Louvre’s Tuileries Garden, London 2013, s. 47.
2 J .  Rak, Trawy ozdobne, Warszawa 2009, s. 14.
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został Henryk II Walezjusz, nakazano zburzenie budynku3. Utworzony na planie 
kwadratu plac charakteryzuje symetryczny, promienisty układ, z okazałą fontanną 
w jego centrum. Kompozycja zostaje zamknięta trzyrzędowym szpalerem 
z lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos). Dzięki swojej lokalizacji plac jest 
kameralnym miejscem, chętnie odwiedzanym przez paryżan. Wokół zielonej 
enklawy znajdują się kawiarnie z siedzeniami zwróconymi w  stronę parku, co 
pozwala na obserwowanie życia znajdującej się obok malowniczej uliczki oraz 
kontemplowanie natury. 

Założony w 1867 roku Park des Buttes-
Chaumont wydaje się być najbardziej 
naturalnym parkiem Paryża. Ulokowany 
między wzgórzami i skałami, zajmujący niemal 
25 hektarów teren swój wygląd zawdzięcza 
nowoczesnym technikom inżynierii lądowej 
i budownictwa. Zbiorniki wodne, stanowiące 
jeden z motywów przewodnich parku, w tym  
jezioro i wodospad, zostały utworzone sztucznie4. 
Elementy małej architektury takie jak schody, 
barierki czy altany są wykonane ze zbrojonego 
betonu imitującego swoim wyglądem drewno. 
W centralnej części parku znajduje się ska- 
lista wyspa Île du Belvédère o powierzchni 
1,5 hektara, ze znajdującą się na wysokości 
50 m od tafli wody świątynią Sybilli, do której 
prowadzą aż 173 stopnie schodów. Architekt 
Gabriel Davioud oraz główny ogrodnik Paryża 

3 A.  Gady, De la place Royale à la place des Vosges, Paryż 1997, s. 37.
4 G.  Plazy,  Le Parc des Buttes-Chaumont, Paryż 2000, s. 58.

Ryc. 1.
Trzyrzędowy szpaler na Place des Vosges 

fot. autorki, 

Ryc. 2.
Fontanna na Place des Vosges

fot. autorki

Ryc. 3.
Świątynia Sybilli w parku Buttes  

– Chaumont
fot. autorki
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Jean-Pierre Barillet-Deschamps na terenie byłego kamieniołomu gipsu stworzyli 
miejsce o wysoce naturalnym wyglądzie5. Lokalizacja w XIX dzielnicy miasta 
sprawia, że teren ten jest odwiedzany wyłącznie przez mieszkańców oraz turystów 
ukierunkowanych na zwiedzanie ogrodów. Park des Buttes – Chaumont jest 
jednym z ulubionych miejsc paryżan, stanowiącym doskonałe miejsce regeneracji 
sił w formie aktywnego wypoczynku lub pikniku.

Patrick Blanc to francuski botanik, który opatentował i rozsławił ściany 
wertykalne jako nowy element w dziedzinie projektowania ogrodów. Konstrukcję 
ściany można wykonać w trzech systemach: panelowym, kontenerowym 
i najpopularniejszym – kieszeniowym, polegającym na umieszczeniu roślin 
w filcowych kieszeniach wypełnionych ziemią6. Najpopularniejsza ściana 
wertykalna w Paryżu znajduje się na budynku muzeum Quai Branly. Posadzono 
tam mchy i rośliny tropikalne, przystosowane do trudnych warunków panujących 
na przestrzeni pionowej. Dzięki tej ścianie muzeum jest odwiedzane przez coraz 
większą liczbę turystów, a sam budynek stał się rozpoznawalny na całym świecie. 
Drugim ciekawym przykładem jest budynek BHV HOMME, który swoją zieloną 
ścianą wykonaną na planie kwadratu ożywia całą ulicę i przyciąga w to miejsce 
rzeszę miłośników natury.

5 G.  Boue, Les Buttes – Chaumont Notice Historique et Descriptive, Paryż 1867, s. 11.
6 T.  Tkaczuk, Systemy ogrodów wertykalnych, [w:] Miasto zielone z natury, pod red. 

U. Majchrowskiej, Szczecin 2014, s. 91.

M. Grodzka – Zielona strona Paryża

Ryc. 4.
Elementy małej architektury w parku 

Buttes – Chaumont
fot. autorki

Ryc. 5.
Sztuczny zbiornik wodny i wyspa w parku 

Buttes – Chaumont
fot. autorki
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W związku z nasileniem hałasu i wzrostem poziomu zanieczyszczenia 
spowodowanego ruchem samochodowym w ścisłym centrum Paryża, 
postanowiono udostępnić pieszym część lewego brzegu rzeki Sekwany. Teren 
między tunelem Tuileries a tunelem Henri IV został zamknięty dla ruchu 
samochodowego, a w miejscu ulicy utworzono ciąg rowerowo-pieszy o funkcji 
edukacyjno-rekreacyjnej. Starannie zaprojektowany trakt tworzy spójną całość 
i oprócz turystów przyciąga również wielu mieszkańców miasta. Założenie 
umożliwia aktywny i pasywny wypoczynek dzięki różnorodnym siedziskom oraz 
udogodnieniom dla rowerzystów, a także jest przestrzenią kulturalną, w której 
organizowane są plenerowe wystawy. Na omawianym terenie znajduje się 
m.in restauracja, kawiarnia, ruchomy pomost na rzece z siedziskami, roślinnością 
i małą ptaszarnią. Ogromny sukces Berges rive gauche zainspirował władze 
miasta do przeprowadzenia rozmów dotyczących stworzenia podobnego miejsca 
po prawej stronie rzeki7. 

7 F.  Amblard, Projet d’amenagement des berges de Seine rive droite a Paris, Paris. 
2016, s. 26.

Ryc. 8.
Ściana wertykalna w systemie panelowym – A, kontenerowym – B, kieszeniowym – C

oprac. autorki

Ryc. 6.
Ściana wertykalna na muzeum Quai Branly

fot. autorki

Ryc. 7.
Ściana wertykalna na budynku 

BHV HOMME
fot. autorki
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Ryc. 9.
Bieżnia na asfalcie Berges rive gauche

fot. autorki

Ryc. 10.
Modułowe siedziska z roślinnością 

na Berges rive gauche
fot. autorki

Ryc. 11.
Widok na Berges rive gauche z pespektywy 

pieszego
fot. autorki

Ryc. 12.
Park na wodzie przy Berges rive gauche

fot. autorki

M. Grodzka – Zielona strona Paryża

Paryż to ogromne i szybko rozwijające się miasto, posiadające wiele terenów 
zielonych na wysokim poziomie. Są one urządzane z  poszanowaniem dla historii 
sztuki ogrodowej, uwzględniając jednocześnie współczesne trendy. W związku 
z napływem ludności i  ruchem turystycznym, tereny te wymagają jednak ciągłej 
opieki. Dodatkowo, zwiększony ruch samochodowy w centralnej części miasta 
zaczyna utrudniać życie mieszkańcom, dlatego warto zwrócić uwagę na kreatywne 
wykorzystywanie ulic. Władze miasta Paryża, idąc z duchem czasu i korzystając 
z wielu rozwiązań, w pełni odpowiadają na to wyzwanie.
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The green side of Paris

Summary

The aim of this essay is to show the most interesting, oriented on landscape 
architecture places in Paris. Green spaces was divided on historical parks, 
informal spaces and landscaping objects such as flowerbeds or vertical walls. 
This essay tells about condition of public spaces, social conditions and theirs 
impact on using green spaces.

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Maria Kaczorowska
Politechnika Łódzka

7 dni – Relacja z międzynarodowych warsztatów projektowych

Problem zagospodarowania przestrzeni publicznych w słowackim 
miasteczku Modra był głównym tematem X konferencji organizowanej 
przez sieć francuskich szkół architektury w Europie Środkowej 
i Wschodniej – REA. Równocześnie będzie on motywem przewodnim 
niniejszego artykułu, w towarzystwie doświadczeń zdobytych podczas 
tygodniowego wyjazdu do Bratysławy w ramach konferencji i konkursu 
na wizję zagospodarowania Alei Lipowej w mieście Modra.

– Brzmię jakbym była stąd, ale nie jestem. Urodziłam się w Bratysławie. 
W Modrej mam męża i przydomową winnicę. Tutaj każdy ją ma. W ogrodzie, 
na podwórku, na kawałku ziemi za miastem. Właściwie z tego wina to żyją tutaj 
wszyscy. A to lepsze życie jest, jak masz przy sobie kieliszek dobrego trunku. 

Zasapani wchodzimy na szczyt miejskiego ratusza. Wszędzie wpuszcza nas 
Katarína. Bo Katka ma klucze do wszystkich drzwi w miasteczku. Sprowadziła 
się zaraz po studiach i jest przewodnikiem po okolicy. Uwielbia swoją pracę – 
to z jej ust słychać najczęściej. Zamyka najwyższe drzwi i wypuszcza nas na 
taras. Teraz, jak na zawołanie wychodzi słońce, a wiatr dmie jeszcze mocniej niż 
na dole. 

– Bo widzisz, my tu mamy wszystko. Tylko spotykać się nie ma gdzie, i co 
robić w wolnym czasie też nie ma. Coś by się tutaj przydało postawić. O, tam może.

Perła Karpat i Słowackie Ateny. W górskim strumyku płynie cierpkie wino, 
a każdy sączy je z lśniących, śnieżnobiałych naczyń. Wszystko to ręczna robota, 
bo głęboko zakorzenione tradycje winiarskie i rzemiosło artystyczne sięgają 
tutaj XVII wieku1. A Modra to niewielkie, słowackie miasteczko, będące częścią 
rozpościerających się aż po horyzont Małych Karpat. Serce i kręgosłup to Aleja 
Lipowa. Wysokie drzewa i wartki strumień wyznaczają jej główną oś, na którą 
nanizana jest niska, dość zwarta zabudowa. Gdzieniegdzie ciągła linia budynków 
staje się przerywana i „oddycha”. 

Miasteczko tętni życiem na corocznie organizowanych festiwalach. Szumnie 
jest w sklepikach z ceramiką, restauracjach i muzeach. W sezonie hotele pękają 
w szwach. Popołudniami przyjemnie jest przespacerować się po mieście. A jednak. 
Eva nie ma gdzie odpocząć, kiedy wraca z zakupów, Kristina mówi, że jej dzieci 
nie mają gdzie bawić się po szkole, a Annie zwyczajnie żal niszczejącego jeziorka 
przy starym kościele. Bo, mimo wszystko, przestrzeń publiczna w Modrej nie 
istnieje.

1 M. Štefánik,  J .  Lukačka,  Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Bratysława 
2010, ss. 273-282.
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Ryc. 1.
Położenie Modrej oraz Bratysławy w odniesieniu do granic administracyjnych Słowacji

rys. autorki

Jako miejsce o dużym potencjale, Modra stała się przedmiotem rozważań 
konferencyjnych, oraz konkursowym i warsztatowym materiałem projektowym 
dla studentów i młodych adeptów z całego świata. Głównym motywem 
przewodnim dla nas, czyli dla łódzkiego zespołu projektowego, był linearny 
układ miasta widoczny w planie, ale niewykorzystany funkcjonalnie i użytkowo. 
Zapomniany przez mieszkańców, a przez turystów traktowany powierzchownie. 
Koncepcja zakłada podkreślenie liniowości, przy wsparciu naturalnej struktury 
miasteczka, co uwydatniają istniejące aleje drzew lipowych, wydobyty przez nas  
podziemny strumień i ścieżka turystyczna, na którą nanizane zostały wszystkie 
najważniejsze, ale nieodkryte miejsca w Modrej. Trzy odmienne charakterem 
drogi, złączone jednym układem urbanistycznym, miejscami przecinają się, żeby 
dać szansę spotkaniom, w innych fragmentach płyną równolegle, dla zachowania 
intymności różnych stref wypoczynku. Mieszkańcom dają szansę na wytchnienie, 
a turystów płynnie prowadzą szlakiem historii miasta.

Ryc. 2.
Schemat układu Alei Lipowej w miasteczku Modra wraz z projektowanym założeniem

rys. autorki
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Ryc. 3.
Wydobycie podziemnego strumienia 
płynącego środkiem Alei, dającego 

możliwość odpoczynku i wsłuchania się 
w rytmiczny szmer górskiej wody

il. autorki

Ryc. 4.
Ścieżka turystyczna uwzględniająca 

wszystkie najważniejsze, ale nieodkryte 
miejsca w Modrej

il. autorki

Warsztaty, które odbyły się na miejscu, w Modrej, pozwoliły nam zetknąć 
się z przestrzenią miasta sam na sam, osobiście określić jego charakter oraz 
wymienić myśli projektowe w zespołach międzynarodowych. Efektem 
dwudziestoczterogodzinnych rozważań na temat małej architektury, która mogłaby 
uatrakcyjnić i poprawić funkcjonowanie przestrzeni publicznych w miasteczku, 
była modułowa instalacja przywołująca na myśl konstrukcję wykorzystywaną 
przy uprawie winorośli. Drewniane, pionowe elementy umożliwiające swobodny 
wzrost i formowanie krzewów są sygnałem regionalnej tradycji w centrum 
miasta. Funkcjonalnie przyjmują formę modułowego rusztowania, które pozwala 
na rozwieszanie hamaków, zadaszeń, urządzeń do zabawy, aż wreszcie wzrostu 
różnych odmian winorośli. Skromne działanie formą nie zaburza oraz nie wpływa 
na zmianę postrzegania struktury Alei Lipowej, otwiera pole do aktywności 
mieszkańcom w każdym wieku i buduje silną więź z przestrzenią przez kreowanie 
jej na własne potrzeby w danym momencie.

Obcowanie ze słowackim miastem o odmiennej kulturze i silnie 
zakorzenionych tradycjach pozwoliło mi szerzej spojrzeć na problem przestrzeni 
publicznych wsi i małych miast. Przybliżyło mi funkcjonowanie lokalnych 
społeczności i umożliwiło zderzenie się z ich potrzebami, ucząc mnie, jako 
projektanta, myślenia w kategoriach MY, a nie JA.
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7 days. A report on the international design workshop

Summary

Problem with planning and creating public spaces in small town Modra, in 
Slovakia, was the major theme at the international conference organized by 
‘Reseau des ecoles d’architecture francaises d’Europe centrale et orientale’ in 
Bratislava. Also, it is the aim of the essay, with my own experience I had been 
acquired during the conference and competitions in Bratislava this year.

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Rewitalizacja po angielsku, czyli sekret londyńskich doków

Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi podejścia angielskich 
władz lokalnych do tematu rewitalizacji wielkopowierzchniowej 
terenów poprzemysłowych na przykładzie zespołu londyńskich doków 
(Docklands). W pracy przedstawione zostały między innymi działania 
podjęte przez London Docklands Development Corporation (LDDC), 
mające na celu przywrócenie miastu dzielnicy portowej jako miejsca 
tętniącego życiem.

Współcześnie w Polsce bardzo często poruszana jest tematyka rewitalizacji1. 
Po wielu latach tolerowania zdegradowanej przestrzeni publicznej, władze 
samorządowe, jak i sami mieszkańcy odkrywają, jak duże znaczenie ma jakość 
przestrzeni, która ich otacza. Obecną modę na naprawę zniszczonej tkanki 
miejskiej można powiązać z bezzwrotnym finansowaniem jednostek samorządu 
terytorialnego z funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013 
(tzw. pakiet Barroso). Jednak należy sobie zadać pytanie, czy zmiany zachodzące 
w polskich miastach są naprawdę wielowymiarowe, czy też są jedynie 
powierzchowną poprawą. Warto się zastanowić nie tylko nad projektem nowo 
kreowanej formy przestrzeni, ale również nad pełnioną przez nią funkcją oraz 
rolą jej użytkowników. Problem ten najlepiej obrazują słowa J. Gehla: Miasta 
są miejscami, w których ludzie spotykają się, by wymieniać się pomysłami, 
handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place, 
parki – jest jednocześnie sceną i katalizatorem tych aktywności2.

W wyniku podróży autora do stolicy Wielkiej Brytanii możliwym stało 
się zaobserwowanie w „architektonicznym obiektywie”, jak funkcjonuje wzorcowo 
przeprowadzony proces rewitalizacji. Na przykładzie dzielnicy Docklands, 
zlokalizowanej w miejscu dawnych basenów portowych w Londynie, niniejszy 
artykuł prezentuje, jak wygląda proces rewitalizacji w kraju zupełnie różnym 
kulturowo i znajdującym się na innym szczeblu rozwoju gospodarczego niż Polska. 

Na początku warto zapoznać się z przyczynami i tłem kryzysu, jakim została 
dotknięta dzielnica portowa w Londynie. Istotnym jest również znaczenie tego 

1 „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji” (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 
1777) art. 2.1.

2 J .  Gehl , Miasta dla ludzi, Kraków 2014 s. IX.
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obszaru dla miasta i jego mieszkańców. W związku z tym należałoby sięgnąć do 
historii i prześledzić rozkwit oraz degradację omawianego miejsca. Ze względu na 
rozwijający się handel i stopniowy rozkwit Londynu, port rzeczny funkcjonujący 
tam stawał się niewystarczający do obsługi żaglowców cumujących do nabrzeży. 
Jednocześnie położenie magazynów i zaplecza związanego z obsługą żeglugi 
wzdłuż ogólnodostępnego nabrzeża zwiększało ryzyko kradzieży. W związku 
z tym pod koniec XVII w. powstały pierwsze doki3 – Howland Great Dock4 – 
które zapewniły miejsce postoju dla wielu okrętów i przyczyniły się do rozwoju 
okolicznych terenów oraz wzrostu zatrudnienia. Jednakże dopiero za czasów 
gregoriańskich (1720-1840) oraz wiktoriańskich (1837-1901), w związku 
ze szczytowym momentem rozwoju Wielkiej Brytanii, nastąpił dynamiczny 
rozwój doków. Wiąże się z tym również rozbudowa obszarów magazynowych, 
wzrost zatrudnienia i liczby okolicznych mieszkańców (najczęściej zwykłych 
robotników bez wykształcenia). Po epoce wiktoriańskiej, w wyniku wojen 
światowych, nastąpiło zahamowanie dalszej rozbudowy doków, a co więcej, 
na skutek niemieckich bombardowań Londynu, zostały one znacząco zniszczone. 
Tuż po zakończeniu II wojny światowej, w latach pięćdziesiątych nastąpiła 
odbudowa doków, które nadal pełniły swoją pierwotną funkcję. Jednakże 
zaledwie kilka lat później, na skutek rozwoju techniki, a przede wszystkim 
budowy znacznie większych statków handlowych i szerokiego wykorzystania 
kontenerów w transporcie, doki popadły w niełaskę. Na przestrzeni jednej dekady 
zamknięte zostały wszystkie doki, w wyniku czego obszar o powierzchni około 
21 km2 pozostał opuszczony i obiekty wchodzące w jego skład popadały w ruinę. 
Odnotowano również znaczny wzrost bezrobocia na tym terenie.

3 Doki – to inaczej zamknięty basen portowy odgrodzony śluzą od naturalnego akwenu 
w celu utrzymania statku na wodzie o stałej wysokości względem nabrzeża, bez względu 
na warunki atmosferyczne oraz wysokości pływu morskiego.

4 W XIX w. rozbudowane i przyłączone do Surrey Docks.

Ryc. 1.
Londyńskie doki – okres funkcjonowania. 

źródło: Cecchini D., La vicenda emblematica dei docklands di londra, [przeglądany 01.12.2016], 
dostępny w Internecie: http://www.cittasostenibili.it/html/Scheda_18.html



213

T. Kroc – Rewitalizacja po angielsku, czyli sekret londyńskich doków

Ryc. 2 i 3.
Schemat transportu publicznego i drogowego na terenie dzielnicy Docklands

źródło: LDDC, LDDC Monograph, [przeglądany: 01.12.2016], dostępny w Internecie: http://
www.lddc-history.org.uk/transport/tranmon2.html

Aby sprostać wyzwaniu rewitalizacji i aktywizacji dawnego terenu portowego, 
powołano w 1981 roku specjalną agencję London Docklands Development 
Corporation (LDDC). Była to instytucja podległa władzom rządowym, która 
przejęła na własność obszar i zarządzała całym procesem rewitalizacji. Głównymi 
zadaniami postawionymi przed LDDC było zatrzymanie odpływu ludności, 
zintegrowanie terenu z resztą miasta oraz przebudowa istniejącej tkanki miejskiej 
do pełnienia nowych zadań. Fundamentem dalszych działań było zapewnienie 
dostępności infrastruktury transportowej, która na tym terenie wcześniej 
praktycznie nie występowała. Odpowiedzią na ten problem była po pierwsze 
inwestycja w transport publiczny w postaci rozbudowy i połączenia Isle of Dogs 
od północy linią kolejową Docklands Light Railway (DLR) z centrum Londynu. 
Ponadto, przedłużenie z zachodu na wschód w latach 90. jednej z ważniejszych 
linii londyńskiego metra – Jubilee Line. (ryc. 2). Równie ważna była rozbudowa 
sieci transportu drogowego i stworzenie przeprawy przez Tamizę (ryc. 3).
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Jednakże sam rozwój transportu w tej dzielnicy nie wystarczył, koniecznym 
było stworzenie impulsu do przyciągnięcia prywatnego kapitału i inwestorów, 
aby w to miejsce tchnąć nowe życie. Impulsem tym już w 1982 roku było 
utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, w której obowiązywały niskie stawki 
czynszu i zwolnienia podatkowe dla podmiotów zainteresowanych inwestycjami 
na tym obszarze. Dodatkowo gospodarka Wielkiej Brytanii była wtedy 
w okresie prosperity i następowała silna aprecjacja funta szterlinga, co w efekcie 
zaowocowało dużym popytem na rynku nieruchomości. Powyższe czynniki 
wywołały olbrzymie zainteresowanie inwestorów, dzięki czemu obszar Isle of 
Dogs został w bardzo szybkim tempie przekształcony w duże centrum usługowe 
i finansowe, będące konkurencją dla londyńskiego City. Obszar Docklands zaczął 
być postrzegany jako miejsce sukcesu, co przyczyniło się do jeszcze większego 
rozwoju rynku deweloperów i inwestorów. W ten sposób narodziło się jedno 
z ważniejszych centrów biznesowych w Londynie – Canary Wharf, w którym 
dominują wieżowce wyróżniające się na panoramie miasta. Jednakże pomimo 
oszałamiającej skali budynków, dopracowane zostały detale wykończenia 
przestrzeni, po której poruszają się piesi. Jednocześnie duży nacisk położony jest 
na tworzenie przestrzeni publicznych z zielenią i lokalami usługowymi, które 
wpisują się w styl życia londyńczyków, którzy w porze obiadowej zapełniają 
i ożywiają te miejsca. Co więcej, ostatnimi czasy widoczne są inwestycje 
w nowoczesną architekturę, czego przykładem może być stacja kolei Crossrail 
(ryc. 4) czy też zaprojektowana przez N. Fostera stacja metra Canary Wharf. 

Ryc. 4.
Crossrail w centrum Canary Wharf.

fot. autora

Ryc. 5.
Canary Wharf, widok na West India Docks

fot. autora

Dynamiczny rozwój pociągnął za sobą zmianę głównych użytkowników 
terenu – z robotników portowych na inwestorów, finansistów, przedsiębiorców. 
Rozwój dzielnicy przyczynił się do wzrostu wartości nieruchomości, co przy 
podatku katastralnym, jaki występuje w Wielkiej Brytanii, spowodowało wyparcie 
biedniejszej ludności. Jednakże LDDC również w tej kwestii poczynił istotne 
działania, mianowicie dotychczas istniejące magazyny, składy i budynki portowe 



215

Ryc. 6, 7.
Zabudowa przy Wapping High Street

fot. autora

Ryc. 8.
Zwodzony most nad Ornamental Canal,  

tuż przy Tabacco Docks 
fot. autora

zostały w dużym stopniu adaptowane na cele mieszkaniowe i powstały w nich liczne 
mieszkania komunalne. Uzupełniono również strukturę miejską o współczesną 
zabudowę, wpisującą się stylistycznie w historyczną występującą na tym terenie. 
Wszelkie działania podjęte w  tkance historycznej zachowały relikty przeszłości 
w postaci kładek nad ulicami, dźwigów, stolarki okiennej, czy nawet dawnych 
urządzeń infrastruktury obsługującej same doki. Dzięki temu, przebywając w tej 
przestrzeni, odbiorca czuje się otoczony przez niezwykłych świadków historii. 
Dla samych mieszkańców jest to niezwykle atrakcyjne i urokliwe miejsce – dawne 
baseny portowe i liczne parki stanowią przestrzeń odpowiednią do odpoczynku, 
spędzania wolnego czasu, czy też spotkań i lokalnych wydarzeń. Z drugiej zaś 
strony, lokale położone bezpośrednio nad rzeką, dzięki walorom krajobrazowym, 
zostały w większym stopniu skomercjalizowane i służą jako obiekty hotelowe lub 
prywatne rezydencje.

T. Kroc – Rewitalizacja po angielsku, czyli sekret londyńskich doków

Ostatnim aspektem rewitalizacji jest wykorzystanie terenów po dawnych 
basenach portowych. W większości zostały one zachowane wraz z istniejącą 
infrastrukturą, co oznacza, że nadal mogą do nich wpłynąć mniejsze statki 
morskie. Nie jest to jednak często praktykowane. Wyjątkiem są doki położone 
najbardziej na zachód, które nadal są silnie skorelowane z dawną obsługą portową. 
Jednak charakter ich działalności zmienił się – z obsługi handlowej na obsługę 
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turystyczną. Wspomnieć tutaj można przede wszystkim o St. Katherine Docks, 
który obecnie stanowi duży port przeznaczony głównie dla statków żaglowych oraz 
mniejszych jednostek mechanicznych. Lecz to nie jedyne spotykane współcześnie 
wykorzystanie doków. Nad jednym z basenów portowych powstał Docklands 
Sailing and Watersport Center (DSWC), gdzie zrzeszają się fani sportów wodnych 
i żeglarstwa. Miłośnicy tego typu aktywności wykorzystują jeden z doków jako 
miejsce nauki żeglarstwa na najmniejszej klasie żaglówek – Optimist.

Podsumowując, londyński przykład wieloaspektowej rewitalizacji może  
służyć jako wzór dla innych miast zmagających się z problem wielko-
powierzchniowych zdegradowanych obszarów. Obecnie tętniąca życiem zarówno 
za dnia, jak i wieczorami dzielnica wystawia świadectwo o sukcesie, jaki został 
osiągnięty przez ówczesne władze. Warto być czasami mądrym mądrością innych5. 
To hasło powinno być częściej stosowane w naszych działaniach i być może 
przyczyniłoby się kiedyś do osiągnięcia podobnego sukcesu, jak w przypadku 
Docklands.

5 A.  Zaguła , O rewitalizacji po angielsku, „Purpose”, Łódź, nr 6, marzec 2005.

Ryc. 9.
Port w St. Katherine Docks

fot. autora

Ryc. 10.
Widok na London Docks

fot. autora
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Revitalization in England – the secret of the London’s Docks

Summary

Article aims to introduce the reader an  approach of the English local authorities 
to the revitalization of large-surface brownfields on the example of a London docks 
(Docklands). The work is presented among other actions taken by the London 
Docklands Development Corporation (LDDC) to restore the harbor area of the 
city as a place bustling.

T. Kroc – Rewitalizacja po angielsku, czyli sekret londyńskich doków

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Spowiedź architektów – energooszczędność a estetyka  
i inne dylematy, czyli z czym przyjdzie nam się zmierzyć?
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Ten artykuł bazuje na doświadczeniach zdobytych podczas spotkań 
z przedstawicielami znanych łódzkich biur architektonicznych. Głównym 
punktem naszych rozważań było budownictwo pasywne –  jego wady, zalety, 
sposób, w jaki odbierane jest przez społeczeństwo. Zainteresowałyśmy 
się również problemem zachowania balansu między estetyką budynku 
a jego funkcjonalnością i parametrami energooszczędności. Podczas 
rozmów natrafiłyśmy także na kwestie pogodzenia „dobrej architektury” 
z wymaganiami inwestora, urzędników i uwarunkowaniami urbanistycznymi. 
Dowiedziałyśmy się, jak wiele funkcji musi spełniać architekt, co 
wywołało głębszą refleksję nad ideą tego zawodu.

Budownictwo energooszczędne, pasywne, domy zero-energetyczne, a nawet 
plus-energetyczne to ostatnimi czasy coraz bardziej popularne rozwiązania. 
Przyszły do nas z Zachodu, głównie z Austrii i Niemiec, gdzie przeżywają swój 
największy rozkwit. A jak są odbierane u nas? Jednych fascynuje możliwość 
stworzenia niezależnej jednostki mieszkalnej, innych interesuje okazja do 
zaoszczędzenia pieniędzy, a jeszcze inni wierzą w zbawienny wpływ tego typu 
architektury na środowisko. Nie brakuje jednak i  negatywnych opinii. Niektórzy 
nie wierzą w „misję” energooszczędnych domów, traktując je jako modę, która 
prędzej czy później przeminie. Koszty związane z wybudowaniem takiego 
budynku wydają im się inwestycją bezzwrotną, nieopłacalną lub są po prostu nie 
do pokrycia. Ponadto, możemy się również spotkać z wypowiedziami chwalącymi 
samą ideę budownictwa pasywnego, jednakże w dużej mierze potępiającymi ich 
walory estetyczne, nazywając energooszczędne domy… „brzydkimi klockami”.

Niestety najgłośniej swoje poglądy na ten temat prezentują ludzie nie 
mający zbyt wiele wspólnego z branżą architektoniczno-budowlaną. W całym 
dzisiejszym szumie medialnym trudno wyłapać opinie osób, które zajmowały się 
projektowaniem domów pasywnych. A zatem co na ten temat sądzą architekci? 
Czym dla nich jest budownictwo energooszczędne i gdzie leży prawda o nim?  
Przede wszystkim należy spełnić wiele rygorystycznych wymogów, by zapro-
jektować budynek o wysokim stopniu energooszczędności. Taki cel determinuje 
nie tylko dobór materiałów i sposób wykonania instalacji oraz ocieplenia, ale ma też 
bezpośredni wpływ na rozkład pomieszczeń, bryłę obiektu, jego ogólny charakter 
i wygląd. Zatem czy energooszczędność równa się „estetykooszczędności”? 
Spróbujemy zmierzyć się z tymi pytaniami.
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O domach pasywnych i energooszczędnych bardzo dużo usłyszałyśmy od 
Arkadiusza Strzeleckiego z biura RAAS Architekci. Projekt takiego domu to 
niestety tylko w niewielkim stopniu zabawa formą, większość to ciężka praca, 
przewidzenie wszystkich możliwych problemów, jednoczesne rozplanowanie 
funkcji wraz z ustaleniem rozwiązań materiałowych, rozkładem instalacji czy 
eliminowaniem mostków termicznych. Tworzenie domu staje się niezwykle trudną 
układanką, w której wszystko musi do siebie idealnie pasować, w innym wypadku 
tracimy na energooszczędności. Z pewnością nie jest to zaskakujące, że w tym 
wszystkim trudno zadbać o oryginalny i spójny wygląd budynku. Projekt Domu 
w Klęku autorstwa biura RAAS Architekci jest wyśmienitym dowodem na to, 
że jednak możliwe jest połączenie estetyki budynku z jego energooszczędnością. 
W tym projekcie zastosowano wysokiej klasy materiały, specjalnie dobrane okna 
zamontowano za pomocą ciepłego montażu, wykorzystano kominek pasywny,  
a w celu urozmaicenia bryły budynku zaprojektowano nadające mu indywi-
dualnego charakteru ramy. Niestety pogodzenie estetyki z energooszczędnością 
skutkowało bardzo wysokimi kosztami budowy. Zdaniem architektów z biura 
RAAS warto jednak zapłacić tę cenę, gdyż dostrzegają oni w architekturze 
energooszczędnej i pasywnej wyższą ideę – tworzenie nowego, lepszego świata 
dla przyszłych pokoleń, w którym nasza cywilizacja będzie współgrała z naturą 
i dbała o środowisko. 

Jednak nie wszyscy architekci są takiego zdania. Na przykład projektanci 
z biura MOOMOO są nieco bardziej sceptycznie nastawieni do tematu. W ich 
projektach większy nacisk kładziony jest na funkcjonalność oraz estetykę. 
Dbałość o „energooszczędność” bardziej wyraża się w stosowaniu wysokiej 
jakości materiałów oraz rozplanowaniu w odpowiedni sposób funkcji wewnątrz 
budynku, rzadziej natomiast stosowane są zaawansowane technologie typowe 
dla budownictwa pasywnego np. fotowoltaika czy pompy ciepła. Spotkałyśmy 
się wręcz z poglądem negującym w wielu przypadkach sensowność używania 
takich urządzeń. Architekci argumentowali m.in. bardzo dużymi kosztami takich 
instalacji – często czas potrzebny na zwrócenie się inwestycji jest tak długi, że 
prędzej urządzenie wymaga wymiany, przez co pomnażamy koszty, zamiast je 
obniżać. Podobnym poglądem podzielili się z nami architekci z biura LIBIDO, 
gdzie projektuje się budynki z pewnymi rozwiązaniami proekologicznymi, jednak 
rzadko są one dominującymi wyznacznikami architektury. Podsumowując nasze 
rozmowy z architektami w tym temacie: okazuje się, że ilu architektów i inwestorów, 
tyle opinii. Z pewnością budownictwo energooszczędne jest kierunkiem, którym 
warto się interesować, natomiast „stopień energooszczędności” projektowanego 
budynku zależy od bardzo wielu czynników i musi być dobierany indywidualnie.

Projektowa wizja architekta zwykle jest poddana nie tylko wymogom 
energooszczędności. Należy także podołać oczekiwaniom inwestora. Ponadto 
projekt muszą zaakceptować urzędnicy. Okazuje się, że wolność architekta 
jest w znacznym stopniu ograniczona. Czasem końcowy projekt tak odbiega 
od pierwotnych zamierzeń architekta, że aż ciężko mu się pod nim podpisać. 
Architekci z biur, które odwiedziłyśmy, zgodnie twierdzili, że ich zawód wymaga 
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balansowania między własną wiedzą, doświadczeniem oraz poczuciem estetyki 
a marzeniami i wizją inwestora. Do pewnego stopnia projektant ma zatem 
prawo ingerować w gust inwestora, próbując go zmienić i nakłonić do własnych 
upodobań. Musi jednak pamiętać, że projektuje nie dla siebie, a dla osoby, która 
mu zaufała. Jest to wielce odpowiedzialne zadanie.

Architekci zgodzili się, że najtrudniej projektuje się dla inwestorów 
prywatnych, ponieważ deweloper, który buduje osiedle czy galerię handlową nie 
jest związany z tymi obiektami emocjonalnie. Kiedy do architekta przychodzi 
człowiek pragnący zbudować dla siebie dom czy urządzić mieszkanie, sytuacja 
się komplikuje do tego stopnia, że – jak powiedziała nam projektantka Agata 
Karczewska z biura LIBIDO – „wybór kształtu klamki trwa tydzień”. Podkreślała 
również, że ważne jest, by umieć czasem schować swoje ambicje do kieszeni 
i skupić się na zadowoleniu inwestora – w końcu to on każdego dnia będzie się 
budził i zasypiał w tym domu, to dla niego dom ten ma być oazą, w której czuje 
się komfortowo i w którym spędza większość swojego czasu.

Architekci zwracali też uwagę na sytuacje, w których gust projektanta 
i inwestora tak bardzo się różnią, że konieczne jest przerwanie współpracy, by 
nie krzywdzić żadnej ze stron. Architekt Łukasz Pastuszka z biura MOOMOO 
uspokajał nas jednak, że zazwyczaj klienci przed zgłoszeniem się do konkretnego 
biura przeglądają jego projekty, zatem zwykle wybierają takich architektów, 
których styl im odpowiada. Dlatego też do biura MOOMOO trafiają ludzie marzący 
o nowoczesnej, eleganckiej i minimalistycznej architekturze, a nie wielbiciele 
bogatych, secesyjnych zdobień czy tradycyjnego budownictwa wiejskiego, mimo 
że to właśnie takie upodobania w dużej mierze prezentują Polacy.

Jako przykład może posłużyć tutaj archetyp szlacheckiego dworku. SARP 
przeprowadził bardzo prosty eksperyment – poproszono dzieci w szkołach 
o narysowanie domu. Blisko 100% uczniów narysowało domek o schemacie: 
kwadrat z trójkątnym daszkiem, prostokątne okna, komin i płotek. Taką samą 
wizję domu ma większość starszych już osób – tradycyjny dom z kilkuspadowym 
dachem o czerwonej dachówce. Oczywiście taka architektura nijak ma się 
do nowoczesnego, minimalistycznego, „pudełkowego” modernizmu czy 
wymyślnych, powyginanych, futurystycznych form architektury współczesnej. 

Architekci, z którymi rozmawiałyśmy zgodni byli również w przekonaniu, że 
to nie gust inwestora jest największą trudnością. Jak się okazuje, często problemem 
są kwestie prawne oraz zharmonizowanie budynku z zastanym otoczeniem. 
Architekci z biura MOOMOO podkreślali, że nawet najlepiej zaprojektowany 
budynek o wyjątkowej, futurystycznej formie będzie wyglądał groteskowo 
postawiony w otoczeniu wiejskich chatek. Innymi słowy – projektant nie tylko 
powinien zadbać o budynek, ale przede wszystkim o „całokształt”, który tworzy 
wraz z sąsiadującymi budowlami oraz naturą. Przepisy dotyczące zabudowy mają 
ułatwić wkomponowanie obiektu w otoczenie, jednak urzędnicy częściej utrudniają 
zadanie projektantom. Po części bywa to winą źle skonstruowanego prawa, ale 
często też wina leży po stronie ludzi. Urzędnicy wydający pozwolenia na budowę 
nierzadko są osobami bez wystarczającego wykształcenia architektonicznego, 

Z. Kulik, A. Wujek – Spowiedź architektów – energooszczędność a estetyka i inne...



222

Łódź U Like 2015/2016

przez co podejmują absurdalne decyzje – na przykład jeden z architektów z biura 
RAAS opowiedział nam historię o tym, jak musiał urzędnikom tłumaczyć, czym 
jest pompa ciepła, ponieważ nie chcieli uznać projektu, w którym była użyta, 
ze względu na „brak źródła ciepła”. Często też, gdy rozmowy i odwołania nie 
przynoszą skutku, architekt musi sprytnie obejść przepisy. Za przykład może 
posłużyć projekt biura MOOMOO, w którym trzeba było połączyć marzenie 
inwestora o płaskim dachu i wymóg prawny dachu spadzistego. Architekci 
zaprojektowali zatem dom z wewnętrznym atrium i dachem spadzistym do 
wewnątrz – dzięki temu budynek z zewnątrz wyglądał jak dom z dachem płaskim, 
mimo że w rzeczywistości został zastosowany dach spadzisty.

Nasze odwiedziny w biurach architektonicznych i wywiady przeprowadzone 
z architektami dały nam wiele do myślenia. Przede wszystkim uświadomiły, 
jak bardzo złożonym zawodem jest praca architekta, który oprócz tego, że jest 
projektantem, musi mieć ogromną wiedzę techniczną i prawną. Dodatkowo często 
pełni funkcję psychologa czy arbitra. Można powiedzieć, że architekt jest w równej 
mierze koordynatorem i mediatorem co projektantem. Nie jest to bowiem praca 
czysto projektowa, jak artysty, który zamyka się w studio i tworzy. Nasz przyszły 
zawód wymaga pracy z ludźmi i komunikacji na bardzo wysokim poziomie 
oraz wyjątkowo szerokiej wiedzy w tematach zdawałoby się niezwiązanych 
z architekturą. Zatem z czym przyjdzie nam się zmierzyć? Jak wynika z wypowiedzi 
architektów, czeka nas jeszcze dużo nauki, nie tylko projektowania.
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Architects’ confession – energy-efficiency or aesthetics  
and other dilemmas we will have to cope with

This article is based on the experience gained during meetings with representatives 
of well-known architectural offices. The main subject of our discussion was the 
passive houses architecture, its’ disadvantages, advantages, the way it is perceived 
by society. We were also interested in problems of maintaining the balance 
between the aesthetics of the building and its functionality and parameters of 
energy efficiency. During our conversations, we came across issues of combining 
good architecture with requirements of investors or officials, or urban condition. 
We learned how many functions the architect must fulfill, which induced a deeper 
reflection on the idea of this profession.

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Gruzja – kraj kontrastu

Tematem artykułu jest zróżnicowany wizerunek Gruzji. Na przykładzie 
Tbilisi omawiane są czynniki, które determinują dysonans powstały 
w urbanistyce i krajobrazie tego kraju. Artykuł jest próbą odpowiedzi 
na pytania – skąd wzięło się tyle inspiracji architektonicznych? 
dlaczego panuje tutaj taki chaos? i wreszcie: dlaczego, mimo tak 
widocznej dysharmonii, Gruzja jawi się nam jako kraj pełen przepychu, 
koloru i bogactwa?

Gruzja to kraj pełen kontrastów, zauważalnych szczególnie w architekturze 
i sztuce. Jest to kraina górzysta o bardzo skomplikowanej budowie geologicznej. 
Podczas podróży autorkę bardzo dziwił widok rur z wodą i gazem, które ciągnęły 
się przez całe wsie. Tworzyły one swoisty „płot” między dziaką a ulicą. Takie 
rozwiązanie zostało zastosowane ze względu na skaliste podłoże, uniemożliwiające 
instalację rur pod ziemią. Oceniając gruzińską urbanistykę, należy wziąć pod 
uwagę ogromne przywiązanie miejscowej ludności do pradawnych tradycji i ich 
poczucie bliskości z naturą. 

Sakartwelo, po polsku Gruzja1, zlokalizowana jest na styku dwóch 
kontynentów, dzięki czemu można zaobserwować w architekturze wpływy kilku 
kultur – ormiańskiej, arabskiej, azjatyckiej oraz europejskiej2. Przechadzając się 
ulicami Tbilisi, czasem trudno ocenić, czy nadal jest się w Europie czy już w Azji. 
Bardzo popularne w Gruzji są drewniane tarasy. Charakteryzują się orientalnym 
wzorem zaczerpniętym z Arabii i Turcji. Podobne wzory pojawiają się na blokach 
z wielkiej płyty w postaci ozdobników balkonów czy łamaczy świateł.

Obok tego orientalizmu stoją renesansowe kamienice i współczesne budowle 
z żelbetu czy z betonu. Analogicznie dzieje się przy Starym Mieście. Nad kilkoma 
średniowiecznymi uliczkami piętrzą się secesyjne kamienice, a nad całym 
Starym Miastem górują starożytne ruiny twierdzy Narikala. Wystarczy przejść 
kilka ulic, aby ze Starego Miasta dotrzeć organicznym, wręcz futurystycznym 
Mostem Pokoju autorstwa Michele De Lucchi do bardzo mocno już współczesnej 
Gruzji. Na pierwszy plan wysuwa się Concert Hall and Exhibition Center projektu 
Massimiliano Fuksasa – obiekt, który budzi skrajne emocje. Będąc tam, in situ, 
szybko można zauważyć, że galeria nie wpisuje się w historyczny krajobraz 

1 M. Pirvel i ,  Potencjalne walory turystyczne Gruzji, „Turyzm”, t. 10, 2000, z. 2, s. 1.
2 M.  Pirvel i , Tbilisi – etapy urbanistycznego rozwoju miasta, „Studia Regionalne 

i Lokalne” [online] nr 4, 2008, s. 27 [dostęp: 29 grudnia 2016]. Dostępny w Internecie: 
http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2008_4_pirveli.pdf
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Gruzji. Obiekt bryłą przypomina dolne partie kobiecego ciała, które budzą w tym 
przypadku niesmak. Obok hali rozprzestrzenia się park – zlepek kilku różnych 
historii, który skutecznie odwraca uwagę od panoramy Starego Miasta. Nieco dalej 
stoi Public Service Hall także autorstwa Massimiliano Fuksasa, które wywiera 
zupełnie inne wrażenie. Jest to udana próba połączenia współczesności z XIX 
i XX wiekiem. Bryła nienachalna, ale kontrastowa i podkreślająca historycznego 
ducha Tbilisi.

Idąc w drugą stronę od Starego Miasta reprezentacyjną ulicą Rustavelego, 
dochodzi się do surowej i dumnej, socrealistycznej części Tbilisi. Architektura 
socrealizmu w Gruzji mocno związana jest z sytuacją polityczną kraju. Efektem 
architektonicznym tej sytuacji jest gmach dawnego Ministerstwa Transportu 
Drogowego autorstwa architektów G. V. Chakhava, Z. Jalaghania oraz inżynie-
rów A. Kimberga i T. Tkhilava. Obiekt powstał w 1975 r. Od 2007 r. jest to 
siedziba Banku Gruzji, na którego zlecenie został odnowiony i rozbudowany. 
Jest to przykład „zrealizowanej utopii”, obraz przyszłości komunistycznej 
Gruzji. Budynek miał przede wszystkim współgrać z otaczającymi Tbilisi 
górskimi wioskami3. Bryła przypomina jednostkowy, betonowy kontenerowiec. 
Podkreślony jest brutalizm elementów strukturalnych, konstrukcja i surowe 
kształty. Poszczególne departamenty ówczesnego Ministerstwa Transportu były 
ulokowane w oddzielnych segmentach biurowych, ustawionych względem siebie 
prostopadle. W bryle dominuje chęć podkreślenia jej masy i nieregularności. 

3 J .  Warsza, Ministry of Highways; A Guide to the Performative Architecture of Tbilisi 
[online], Sternberg-press, 2013, s. 20 [dostęp: 29 grudnia 2016]. Dostępny w Internecie: 
http://www.sternberg-press.com/index.php?pageId=1432&bookId=326&l=en

Ryc. 1.
Kamienica 
z dobudowanym 
drewnianym tarasem
fot. A. Tuszyńska
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Architektura banku nawiązuje do filozofii radzieckiego konstruktywizmu i pro-
jektów architekta El Lissittzkyego z 1925 r4. Inne nieopisane tutaj socrealistyczne 
obiekty pozostają w duchu konstruktywizmu.

Problemy z Rosjanami i dążącą do odzyskania niepodległości Osetią 
Południową sprawiły, że najważniejsze, na czym skupiali się Gruzini to nie 
architektura, a ochrona swojego terytorium i polityka. Ostatnia wojna w 2008 roku 
spustoszyła gruzińskie miasta, czego efektem jest chęć szybkiego rozwoju.

4 Kontenerowiec z betonu – Ministerstwo Transportu Drogowego w Tbilisi [online], 
Wordpress 2016 [dostęp: 29 grudnia 2016]. Dostępny w Internecie: https://jedenraz.
wordpress.com/2016/07/08/kontenerowiec-z-betonu-ministerstwo-transportu-
drogowego-w-tbilisi/

Ryc. 2.
Ministerstwo Transportu

fot. A. Tuszyńska

Ryc. 3.
Gruzińskie osiedle

fot. A. Tuszyńska
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Cała ta różnorodność architektoniczna Gruzji podlega nie tylko czynnikom 
lokalizacyjnym. W Tbilisi brakuje studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, co oznacza, że nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o budowę 
i sytuowanie obiektów. Dlatego elementem charakterystycznym niektórych 
dzielnic jest nowoczesna przybudówka stylizowana na secesję, doklejona do XX-
wiecznej kamienicy ze ślepą ścianą, czy podwórze gruzińskiego osiedla z bardzo 
ciekawą, modernistyczną architekturą, ale „upiększone” śmietniskiem.

Wszechobecne jest łączenie współczesności z zabudową historyczną 
i stawianie niepotrzebnych budowli, nieużytkowanych przez nikogo. Brakuje 
także odpowiednich przepisów przeciwpożarowych, dlatego w Gruzji stoi cała 
masa pustych i spalonych budynków. 
Przyczyną tego chaosu jest także 
chęć szybkiej rozbudowy i rozwoju 
na rzecz turystyki. Wspomniany 
konflikt z Rosją i Osetią Południową 
skutkuje powstawaniem obiektów 
takich architektów jak Massimiliano 
Fuksas czy Michelle de Lucchi, 
aby podnieść atrakcyjność kraju. 
Ciekawostką jest, że aby wybudować 
wysoki hotel, trzeba wykupić wskaźnik 
„wysokość”, tak zwany „floors” – jeśli 
jest obiekt o powierzchni 1000 m2, 
to wykupując wskaźnik na przykład 
3.8 można dobudować kolejne piętra, 
które z istniejącymi będą miały łączną 
powierzchnię 3800 m2 5. Wskaźniki K1, 
określający ile metrów kwadratowych 
może mieć jedno piętro, oraz K2, określa-
jący ogólną powierzchnię wszystkich 
pięter, zależne są od odległości budynku 
do sąsiedniej działki oraz od decyzji 
Urzędu Miasta6.

Warto też wspomnieć o edukacji przyszłych architektów. Wnętrze szkoły 
zdecydowanie nie zachęca do studiowania – wydział sprawia wrażenie brudnego 
i chaotycznego. Jest urządzony w duchu komunizmu. Częstym widokiem 
są palący studenci wyrzucający niedopałki przez dziury w szybie. Dużym 

5 Giorgi Maisuradze [online], Wiadomość do: Agnieszka Oppen-Bronikowska, Anna 
Tuszyńska, 15 października 2016. Korespondencja osobista.

6 Giorgi Maisuradze [online], Wiadomość do: Anna Tuszyńska, 31 grudnia 2016. 
Korespondencja osobista.

Ryc. 4.
Korytarz Wydziału Architektury

fot. A. Tuszyńska
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zaskoczeniem jest podejście do projektowania – znaczącą rolę pełni tu makieta. 
Na wydziale sporo jest osobnych pomieszczeń przeznaczonych na makieciarnie. 
Projekty semestralne obejmują małe tematy, na przykład plac zabaw czy obiekt 
małej architektury. Studenci nie wydają się skupieni na zgłębianiu wiedzy, idąc na 
studnia mają zaledwie 16-17 lat. Ci ambitniejsi wyjeżdżają na zagraniczne studnia.

Nie da się poznać architektury Gruzji bez znajomości jej kultury, kuchni, 
tradycji, ludzi czy historii urbanistyki. W Tbilisi bardzo łatwo się zgubić nie 
tylko przez skomplikowane nazwy ulic, ale także przez to, że skręcając w boczną 
uliczkę trafia się do zupełnie innego miejsca, bardziej przypominającego małą 
wioskę z inną urbanistyką i infrastrukturą. Architektura Gruzji żyje swoim życiem, 
a ludzie swoim. Jednak cały ten bałagan architektoniczny jest malowniczy, ma 
swój urok, w każdym innym miejscu po prostu by się nie przyjął, a w Gruzji jest 
czymś naturalnym i zarazem pięknym.

Ryc. 5.
Starsza kobieta handlująca 

domowymi wyrobami
fot. A. Oppeln-Bronikowska
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drogowego-w-tbilisi/
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Summary

The main subject of the article is a controversial image of Georgia. In Tbilisi 
there are couple factors that determine dissonance between an urban plan and 
a landscape of the city. The article is an attempt to answer questions – where 
did so many architectural inspirations come from? why Georgian cities are so 
chaotic? and last but not least: why, despite this apparent disharmony, Georgia 
appears to us as a country full of glamour, colour and wealth?

Georgia – the country of contrast

Recenzowała dr inż. arch.Renata Mikielewicz
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Małgorzata Ostrowska
Politechnika Łódzka
Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro”

Chełmno perła architektury – sprawozdanie z Ogólnopolskich 
Warsztatów Plenerowych

Językiem architektury jest szkic. Wykonywanie prac rysunkowych 
i malarskich w naturze pozwala zauważyć i docenić piękno otoczenia. 
Szkic jest również istotą rysunku architektonicznego – wymusza szybką 
analizę otoczenia, a następnie przelania myśli na papier. Artykuł ma na 
celu podkreślenie roli szkicu w architekturze oraz przybliżenie zabytkowej 
architektury i ciekawych, malowniczych miejsc miasta Chełmno 
widzianych oczami studentów Architektury Politechniki Łódzkiej. Celem 
warsztatów było zapoznanie się z technikami malarskimi, samodzielne 
wykonywanie prac z dziedziny malarstwa i rysunku z natury oraz promocja 
miasta i zabytków stanowiących cenne dziedzictwo kulturowe Polski.

Ogólnopolskie warsztaty plenerowe są organizowane przez Urząd Miasta 
Chełmna od 2004 roku i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów 
architektury. W 2016 roku w Warsztatach odbywających się w dniach 17-27 lipca 
uczestniczyli studenci z politechnik: Krakowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Opolskiej 
i Warszawskiej oraz studenci z Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego 
w Radomiu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
oraz Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej. Podczas pleneru 
organizowany jest konkurs, w którym najlepsze prace są uhonorowane nagrodami. 
Dodatkowo, tradycją warsztatów jest organizacja dwóch wystaw prezentujących 
prace studentów wykonane podczas pobytu w Chełmnie. Pierwsza – przy Bramie 
Grudziądzkiej odbywa się w ostatnim dniu pleneru i jest przygotowywana przez 
samych studentów. Druga – „Chełmno – miasto zabytków i zakochanych”, 
otwierana jest 14 lutego podczas „Walentynek Chełmińskich”, gdzie prezentowane 
są najciekawsze prace. Corocznie wydawany jest specjalny album poplenerowy 
„Chełmno malowane…”, w którym są zaprezentowane prace nagrodzone, ale 
również prace pokazane na wystawie poplenerowej.

Chełmno jest średniowiecznym miastem położonym na dziewięciu   
wzgórzach, historyczne centrum znajduje się na wysokiej skarpie odległej około  
1,5 km od Wisły. Miasto jest otoczone niemal w pełnym obwodzie murami 
obronnymi – długości 2270 m, których przebieg uwarunkowany został obrysem 
platformy, na której położone zostało miasto.  W murach znajdowało się około 
dwadzieścia pięć baszt, z których siedemnaście zachowało się w pełni. U wylotu 
głównych ulic miasta znajdowało się siedem bram, jednak dla ułatwienia 
komunikacji rozebrano pięć z nich. Jedną z zachowanych bram jest zbudowana 
pod koniec XIII wieku Brama Grudziądzka. Ma plan zbliżony do kwadratu 
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i mieści przejazd o półkolistej arkadzie. Drugim wejściem do miasta była Brama 
Marsenburska – prawdopodobnie najstarsza brama miejska. Jednak później 
straciła ona swoje znaczenie – została zamurowana i przeznaczona na kaplicę.

Ryc. 1.
Mury miejskie

fot. P. Gawłowski

Ryc. 2.
Wieża kościoła Św. Ducha i mury miejskie

fot. P. Gawłowski

Ryc. 3.
Dawny Cystersko-Benedyktyński 
zespół klasztorny, obecnie 
Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo
fot. autorki

Symbolem Chełmna jest panorama ceglanej bryły miasta, otoczonej zielenią, 
wyrastająca ponad dolinę Wisły. Wysoko wznoszące się wieże chełmińskich 
kościołów i wieżyczka ratusza tworzą dominujące elementy panoramy. Z uwagi 
na swoje malownicze położenie, Chełmno idealnie nadaje się na piesze 
wycieczki. Spacerując po mieście możemy mieć wrażenie cofnięcia się w czasie. 
Ulice starówki, których średniowieczny układ urbanistyczny został świetnie 
zachowany, otaczają zabytkowe ceglane budynki. W pobliżu nie ma nowoczesnych 
budowli, zamiast nich możemy zobaczyć sześć gotyckich kościołów i gotycko-
renesansowy ratusz – dawniej siedzibę władz miejskich, a obecnie Muzeum 
Ziemi Chełmińskiej. Największą i najstarszą świątynią jest Kościół farny pw. 
Wniebowzięcia NMP. W jednym z ołtarzy bocznych przechowywana jest relikwia 
św. Walentego. Stąd Chełmno jest nazywane „Miastem zakochanych”. Wewnątrz 
budowli znajduje się wejście na taras widokowy na wieży kościoła, z którego 
widok rozpościera się na całe miasto.
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Ryc. 4.
Małgorzata Ostrowska 

Wieża widokowa kościoła farnego 
pw. Wniebowzięcia NMP, akwarela

Ryc. 5.
Kościół pw. śś. Piotra i Pawła

fot. autorki

Ryc. 6.
Dawny Cystersko-Benedyktyński 
zespół klasztorny pw. św. Jana 

Chrzciciela i Jana Ewangelisty, 
fot. autorki

Ryc. 7.
Małgorzata Ostrowska

Wieża dawnego Cystersko 
– Benedyktyńskiego zespołu 

klasztornego pw. św. Jana Chrzciciela 
i Jana Ewangelisty, tusz

M. Ostrowska – Chełmno perła architektury – sprawozdanie z Ogólnopolskich...
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Ryc. 8.
Widok z wieży widokowej 
kościoła farnego na 
gotycko-renesansowy 
ratusz i szachownicowy 
układ ulic
fot. autorki

Ryc. 9.
Grupa malująca panoramę Chełmna

fot. autorki

Ryc. 10.
Grupa studentów z Politechniki Łódzkiej

fot. autorki

Nie należy się zatem dziwić, że Chełmno jest idealnym miejscem na 
warsztaty plenerowe dla studentów architektury. Twórcza działalność wpływa na 
naszą kreatywność i uwrażliwia na otaczający nas świat, wyrabiając umiejętność 
szybkiego zapisu myśli w formie szkicu. Poprzez szkicowanie możemy rozwijać 
swoją wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętność rysunku odręcznego, która pełni 
rolę podstawowego środka komunikacji i informacji w architekturze. Wyjazdowa 
forma pleneru umożliwia nam zwiedzanie nowego miejsca, pogłębianie wiedzy 
z zakresu historii architektury oraz zapoznanie się z ciekawymi, malowni-
czymi miejscami.

Jednym z takich miejsc jest Góra św. Wawrzyńca, na którą wraz 
z opiekunem wybraliśmy się na pieszą wycieczkę. Obecnie wzniesienie objęte 
jest ochroną jako rezerwat przyrody. Były tam prowadzone prace badawcze 
wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego. Na Górze św. Wawrzyńca, 
na krawędzi doliny Wisły znajduje się punkt widokowy. Krajobraz, który z tego 
miejsca możemy podziwiać, rekompensuje trud wspinania się na wzniesienie.
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Ryc. 11.
Uczestnicy warsztatów podczas wspinaczki 

na Górę św. Wawrzyńca
fot. autorki

Ryc. 12.
Na szczycie Góry św. Wawrzyńca

fot. autorki

Ryc. 13, 14.
Widok z Góry św. Wawrzyńca

fot. autorki

Kolejną wędrówkę odbyliśmy na brzeg Wisły. Dojście do rzeki okazało się 
być wyjątkowo malownicze. Po drugiej stronie widzieliśmy zarys miasta Świecie. 
Oba miasta łączy most, będący odcinkiem drogi krajowej.

Ryc. 15.
Nasi studenci z mgr. inż. Gawłowskim 

nad Wisłą
fot. autorki

Ryc. 16.
Widok z nas brzegu Wisły na most łączący 

Świecie z Chełmnem
fot. autorki
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Nasza grupa wyjątkowo wspomina małą wyprawę na wzgórze odkryte przez 
naszego profesora. Po niełatwym „zdobyciu” wzgórza, mogliśmy podziwiać 
wspaniałą panoramę Chełmna. Widok sylwety miasta o zachodzie słońca był 
niesamowity. Dlatego, wraz z opiekunem, wszyscy razem spróbowaliśmy 
uchwycić magiczną chwilę za pomocą rysunku.

Ryc. 17.
Nasza grupa na wzgórzu

fot. P. Gawłowski

Ryc. 18.
Panorama Chełmna o zachodzie słońca, 

widok z wzgórza
fot. P. Gawłowski

Ryc. 19.
Spotkanie integracyjne wszystkich studentów warsztatów plenerowych

fot. autorki

Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe umożliwiają poznanie studentów 
z innych uczelni i wymienienie się informacjami czy doświadczeniami. Uczestnicy 
Warsztatów na czas pobytu, byli goszczeni w Europejskim Centrum Wymiany 
Młodzieży im. Kurta Schumachera nad Jeziorem Starogrodzkim. Na terenie 
ośrodka znajdował się pomost, ławki, altanka i miejsce na ognisko. Były to idealne 
lokalizacje spotkań, które sprzyjały integracji wszystkich studentów.
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Ryc. 20.
Wystawa poplenerowa studentów architektury 

przy Bramie Grudziądzkiej
fot. A. Wójcik

Ryc. 22.
Jakub Ławski
ul.Wałowa, ołówek

Ryc. 21.
Nasi studenci wraz z mgr. inż. Piotrem 

Gawłowskim na wystawie, w tle 
nasze prace
fot. autorki

Ryc. 23.
Jarosław Striker

„Panorama Wieczór”, pastele suche

Tradycyjną częścią warsztatów jest organizowana przez uczestników wystawa 
poplenerowa. Zwyczajowo odbyła się w Bramie Grudziądzkiej. Zostały tam 
zaprezentowane wszystkie nasze prace stworzone podczas pleneru w Chełmnie.

M. Ostrowska – Chełmno perła architektury – sprawozdanie z Ogólnopolskich...

Wpływ na efekt końcowy naszych prac miała niewątpliwie ciągła zmienność 
światła. Rysunki zostały wykonane w różnych technikach wybranych przez 
autorów. Pojawiły się prace wykonane ołówkami, cienkopisami, węglem, tuszem, 
akwarelami a nawet farbami akrylowymi. Odzwierciedlały one naszą wrażliwość 
i zindywidualizowany sposób postrzegania środowiska.
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Ryc. 24.
Patrycja Staszór

„25.07. MMXVI”, piórko + kredka

Ryc. 26.
Adrianna Wujek

„Skąpani w zieleni”, piórko + akwarela

Ryc. 25.
Zuzanna Kulik

„Przebłyski”, kredka

Ryc. 27.
Małgorzata Ostrowska

„Ukryty widok z podwórka”, akwarela
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Summary

Sketch is an ultimate language of architecture. Creating works of art in the 
technique of a drawing or painting in nature enables to notice and appreciate the 
beauty of the surrounding. Sketch is also an essence of architectural drawing - it 
enforces a quick analysis of the surrounding and allows to put it down on paper. 
The article aims to underline the role of sketch in architecture and to present the 
monumental architecture and interesting, picturesque places in Chełmno city as 
seen by the students of Architecture at Politechnika Łódzka. The main purpose of 
the workshops is acknowledging painting techniques, unaided creation of pieces 
of art in the domain of painting and drawing nature as well as promotion of the 
city and monuments forming a valuable cultural heritage of Poland.

Chełmno the pearl of architecture – a report on the all-Polish 
plein-air drawing workshop

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Wojciech Pardała
Politechnika Łódzka

Adolf Goldberg – (pod)łódzki (nie)znany architekt  
i (nie)znany urbanista

Postać tego łódzkiego architekta znana jest z międzywojennych realizacji 
w stylistyce historyzującej, powstałych zwykle w  centrum Łodzi. Goldberg 
znany jest również z projektów urbanistycznych – jak rozwiązanie łódzkiego 
węzła kolejowego czy prace nad „planem Rancka”. Architekt ten dobrze 
się czuł również w stylistyce modernistycznej, projektując w tym duchu 
„dom własny”, czy już nieistniejącą niestety synagogę w Konstantynowie 
Łódzkim. Zaprojektował również kilka modernistycznych budynków 
drewnianych, w tym duży budynek ośrodka kolonijnego z tarasem 
na dachu i efektownymi oknami narożnikowymi. Opracował również plan 
zabudowy Zgierza i plan zapomnianego miasta ogrodu Chełmy.

Literatura dotycząca historii architektury Łodzi opisuje życie i twórczość tego 
architekta. Goldberg znany jest m.in. z pracy nad „planem Rancka” – pierwszym 
planem regulacyjnym Łodzi opracowanym pod koniec I wojny światowej1 
– i projektu sześciu domów dla Towarzystwa „Lokator” wraz z otoczeniem 
ogrodowym2. Kolejne domy zbudowano później, wg projektu Wacława 
Kowalewskiego3, zaś ostatni zaprojektował Stefan Derkowski w 1931 r.4. 
Wszystkie jego łódzkie budynki nawiązują do historyzmu, zaś jedyną jego znaną 
realizacją modernistyczną jest dom przy Narutowicza 76 z lat 1934-36. Niestety, 
pomijane są jego realizacje powstałe wokół Łodzi.

1 K.  Stefański , Ludzie, którzy zbudowali Łódź, Łódź 2009, s. 63.
2 C.  Kanar, Zabytkowe Osiedle Towarzystwa „Lokator” – Zadziwiająca historia Łodzi 

i fascynująca architektura, Łódź 2016, s. 34. Siedziba Towarzystwa „Lokator” mieściła 
się w latach 1919-22 r. przy ul. Andrzeja 11 – pod tym samym adresem mieszkał 
Goldberg.

3 Podobnie jak Goldberg, Kowalewski poza Łodzią projektuje budynki modernistyczne – 
np. murowany budynek kolonijny zakładów Przemysł Chemiczny „Boruta” w Zgierzu 
położony w Lućmierzu-Lesie z 1937 r. (patrz zbiory Archiwum Państwowego w Łodzi, 
zwane dalej APŁ, Wydział Powiatowy Łódzki, zwany dalej WPŁ syg. 1511). Budynek 
istnieje, ale został – po zlikwidowaniu mieszczącego się tam po wojnie sanatorium –
zdewastowany. Inną jego realizacją, ale z kręgu „modernizmu z drewna” była nadbudowa 
domu Szmula Okno w Wiśniowej Górze o jedno piętro (APŁ WPŁ syg. 1501). Derkowski 
również projektuje drewniane domy letnie, np. zespół 3 domów  Adama Gossa  
w Wiśniowej Górze z 1931 r. o formach lokalnych z modernistycznymi oknami 
narożnikowymi  (APŁ WPŁ 1332) czy dom letni dla podoficerów w Gałkówku w roku 
1931-32 (Architektura i Budownictwo nr 10-12 1933 r. s. 347).

4 K.  Stefański , tamże, s. 48.
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W 1921 r. powołany został Miejscowy Komitet Zabudowy Miasta Zgierza. 
W maju Goldberg wypowiedział się przed radą miejską na temat budowy linii 
tramwajowej do Ozorkowa5. W styczniu 1922 r. przedstawił wstępne szkice6, a od 
marca 19227 r. sporządzał projekt ogólnego planu zabudowania miasta Zgierza, 
który został zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 13 grudnia 1923 r. – 
wcześniej architekta upominano za nieterminowe wykonywanie prac. Architekt 
później poprawił plan według uwag prof. Władysława Michalskiego i przedstawił 
na sesji rady miejskiej 20 grudnia 1925 r.8. Plan był nawet prezentowany na 
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.9.

W trakcie procedury zatwierdzania planu weszła w życie nowa Ustawa 
o prawie budowlanem i zabudowie osiedli z 1928 r.10, co spowodowało 
konieczność wprowadzenia kolejnych zmian. Plan opiniował A. Kartasiński11, 
mierniczy przysięgły, znany z wykonania w 1927 r. projektu miasta ogrodu 
Tuszyn – Las wraz z – wówczas jeszcze studentem architektury – R. Pękalskim. 
W lutym 1930 r. plan zaopiniował delegat Ministerstwa Robót Publicznych Antoni 
Jawornicki12 (zaprojektował m.in. Miasto-Las Kolumnę wraz z J. Zaleskim). 
W 1932 r. odbyło się kolejne posiedzenie komisji eksperckiej – uczestniczyli 
w niej m.in. przedstawiciel wojska arch. St. Derkowski, rzeczoznawca TUP 
prof. T. Tołwiński, kierownik Biura Planu Regionalnego Warszawy inż. arch. 
St. Różański13, arch. W. Leyberg (Ostrowski), kierownik Oddziału Regulacji 
Miasta Łodzi inż. W. Kwapiszewski, Kierownik Biura Planu Regionalnego 
K. Lisowski14, J. Berliner i A. Jawornicki. Podnoszono kwestię przeznaczenia 

5 APŁ AmZ syg. 1059. Sprawa budowy linii do Ozorkowa była omawiana na sesji 
Magistratu już w 1916 r. – patrz APŁ AmZ syg. 1055 s. 24. W aktach Magistratu i Rady 
Miejskiej Zgierza zachowały się również inne ciekawe propozycje linii tramwajowych 
jak wykonania „bocznicy” do zakładów „Boruta” czy linii w ulicy Długiej.

6 tamże, syg. 1060 s. 13.
7 tamże, syg. 1015 s. 14. Architektowi zaoferowano 2.000 marek za 1 ha planu, czyli 

15,38 zł. Patrz Rozp. Prez. RP z dnia 14.05.1924 r. o przerachowaniu zobowiązań 
prywatno-prawnych (Dz.U. nr 42 poz. 441 z 1924 r.)

8 APŁ AmZ syg. 1246.
9 APŁ AmZ syg. 1081 s. 40.
10 Dz.U. z 1928 r. nr 23 poz. 202. Tekst jednolity po zmianach z lat 30 XX w. : Dz. U. 

z 1939 r. nr 34 poz. 216.
11 tamże, syg. 1246 s. 162.
12 APŁ AmZ syg. 1246 s. 144.
13 Autor pierwszego polskiego opracowania fizjograficznego dla m. Otwocka z 1928 r.
14 Głos Poranny, nr 293 (26.11.1929) s. 7; Miasto-las-Łagiewniki, Głos Poranny, nr 

30 (31.01.1931) s. 6. Autor zwycięskiej pracy na konkurs projektu Miasta-Lasu 
w Łagiewnikach z 1929 r. – wraz z warszawskim architektem Janem Graeffe, autorem 
m.in. wygranej pracy konkursowej na projekt regulacji i zabudowy m. Poznania patrz 
Architektura i Budownictwo, nr 1 (1932) s. 1. W tym samym konkursie II nagrodę 
otrzymali Antoni Jawornicki, Kamil Lisowski i Miruta Słońska, zaś pracę W. Leyberga 
i B. Heina zakupiono.
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pod zabudowę zbyt dużego obszaru w stosunku do potrzeb, ale Magistrat Zgierza 
chciał przeznaczyć pod zabudowę jeszcze więcej terenów. Plan został uchwalony 
pod koniec roku 1935, a zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
16 grudnia 1938 r.15.

W 1927 r. Goldberg był delegatem na IV zjazd Delegatów Architektów 
Polskich w Łodzi. Referował sprawę niekompetencji niektórych organów 
zatwierdzających plany budowlane16.

W 1928 r. zrealizował „dom własny” we wsi Chełmy. Willa powstała w stylu 
modernistycznym, z elementami Art déco: wyrazistą geometrią, schodkowymi 
gzymsami, charakterystycznymi ekspresyjnymi schodami z przodu i tyłu 
budynku. Miała bogaty program funkcjonalny – prócz dość luksusowej części 
mieszkalnej mieściła w piwnicy gabinet, duży pokój z absydą przeznaczony 
najprawdopodobniej na pracownię i malutkie pokoje gościnne z wyjściami na taras 
na piętrze. Projekt nosi datę 1928 r., do zatwierdzenia złożony został w grudniu 
1929 r. W lutym 1931 roku wzywano architekta do uiszczenia zaległych opłat za 
wydanie pozwolenia i odbioru planu – który chyba nie był inwestorowi potrzebny, 
gdyż budynek powstał w 1928 r., od 1929 r. był użytkowany.17

15 Łódzki Dziennik Wojewódzki nr 6 (1939) s. 160, APŁ AmZ syg. 1028 s. 81 i 105.
16 Architektura i Budownictwo nr 3 (1927) s. 87; Łódź w Ilustracji nr 15 (10.04.1927) s. 1.
17 APŁ Wydział Powiatowy Łódzki (zwany dalej WPŁ) syg. 1513. Do połowy lat 30 

XX w. do samowoli  budowlanych podchodzono dosyć pobłażliwie pod warunkiem 
złożenia planów do zatwierdzenia, dopiero później stosowano bardziej rygorystyczną 
interpretację prawa. Ustawa o prawie budowlanem i zabudowie osiedli  z 1928 r. 
nie przewidywała możliwości legalizacji budynków zbudowanych bez pozwolenia. 
W rejestrze pozwoleń na budowę przy sprawie domu w Chełmach nie ma adnotacji 
o udzieleniu pozwolenia, co może świadczyć, że sprawa budziła kontrowersje – patrz 
APŁ Starostwo Powiatowe Łódzkie (zwane dalej SPŁ) syg. 345.

Ryc. 1.
Projekt „domu własnego” Goldberga

ze zbiorów APŁ SPŁ  syg. 1513

W. Pardała – Adolf Goldberg – (pod)łódzki (nie)znany architekt i (nie)znany urbanista
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W marcu 1929 r. zaprojektował nową synagogę w Konstantynowie Łódzkim18. 
W Yizkor Book19 znajduje się jedynie niewielka wzmianka, że około 1930 r. 
wspólnota zaczęła wznosić nową synagogę (stara była zbudowana z drewna), ale 
nie ukończono jej przed początkiem wojny20. Nie wiadomo kiedy została zburzona. 
Budynek nosił cechy monumentalnego modernizmu (adekwatnego do funkcji 
sakralnej) oraz Art déco. Posiadał świetliki w dachu nad częściami dla kobiet i nad 
bimą. Zlokalizowany był w południowo-wschodnim narożniku Placu Kościuszki.

W 1930 roku opracował projekt miasta ogrodu koło Zgierza21. Sprzedaż 
działek w „Uroczysku Chełmy” – bo tak osiedle zostało wkrótce nazwane – 
miała zmniejszyć deficyt w budżecie miasta, który był obciążony niekorzystną 
„poży-czką ulenowską”22. Ostateczny projekt geodezyjnego podziału około 82 ha 

18 APŁ SPŁ syg. 343.
19 Yizkor Book[s] – [Księgi Pamięci – przyp. autora], translation of Konstantynów Łódzki 

chapter from Pinkas Hakehillot Polin, dostępne on-line pod adresem: http://www.
jewishgen.org/Yizkor/pinkas_poland/pol1_00238.html [dostęp: 2016.12.14].

20 tamże. Tłumaczenie autora z języka angielskiego.
21 APŁ UWŁ syg. 3569.
22 APŁ AmZ syg. 1023 s. 32.

Ryc. 2.
„Dom własny” Goldberga, widok 
współczesny
fot. autora

Ryc. 3.
Elewacja i przekrój synagogi w Konstantynowie Łódzkim 

ze zbiorów APŁ SPŁ syg. 343 s. 8.
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lasu na 324 działki sporządził mierniczy przysięgły Zenon Zarzycki, zaś Adolf 
Goldberg za swoją część prac otrzymał dwie działki23. Plan wytyczono na gruncie 
i wycięto drzewa na ulicach, placach i terenie pod jeden z dwóch rynków. Kościół, 
szkoła, lecznica i ośrodek sportowy pozostały na papierze, zrealizowano jednak 
kilkanaście prywatnych  budynków letniskowych i sanatorium przeciwallergenowe 
dla astmatyków24 dra Rakowskiego25 (1930 r., proj. W. Lisowski26).

23 Płacenie urbanistom czy geodetom za wykonane prace „w naturze” było czymś 
powszechnym (zresztą powodem znakomitej większości parcelacji letniskowych było 
– wg badań autora – zadłużenie właścicieli). Działkę bądź działki otrzymali mierniczy 
przysięgły Tadeusz Radzik za wytyczenie Kolumny (Rep. hip. nr 103-10 s. 18 w zbio-
rach Sądu Rejonowego w Łasku), Zenon Zarzycki za plan i wytyczenie Żabiczek 
(wywiad terenowy z Piotrem Zarzyckim, synem; 08.09.2016 r.  Żabiczki) oraz właśnie 
Goldberg. Działki otrzymał też inżynier leśnictwa (!) Józef Nawrocki od Towarzystwa 
Przemysłowego „Leśmierz” S.A. za projekt rozplanowania oraz przeniesienie na grunt 
planu Letniska Lućmierz-Las (Patrz APŁ Okręgowy Urząd Ziemski zwany dalej OUZ, 
syg. 1228, geometrą był inż. Józef Betnarski). Nawrocki był też właścicielem działki 
przy obecnej ul. Letniej 7 w Kolumnie, którą sprzedał m.in. za weksel wystawiony 
razem z przedsiębiorcami drzewnymi Szykierem i Kolskim, właścicielami tartaku 
Niewiesz k/Poddębic (Rep. hip. nr 103-11 s. 13 i dowód nr 43 w zb. Sądu Rejonowego 
w Łasku). Szykier i Kolski byli właścicielami działek i najprawdopodobniej 
drewnianego pensjonatu w Napoleonowie – Zaciszu Leśnym k. Poddębic (APŁ OUZ 
syg. 470). Rola Nawrockiego przy ewentualnej „pomocy” przy tych parcelacjach jest 
nieznana. Nawrocki był Komisarzem Ochrony Lasów przy Urzędzie Wojewódzkim  
Łódzkim (APŁ OUZ syg. 470 s. 58), uczestniczył też z ramienia urzędu przy parcelacji 
letniskowej majątku Mikołajewice (APŁ UWŁ syg. 3666).

24  Głos Poranny nr 187 10 lipca 1937 r. i nr 244 5 września 1937 r.
25 APŁ AmZ syg. 1070.
26 J .  Strzałkowski , tamże, s. 87.

W. Pardała – Adolf Goldberg – (pod)łódzki (nie)znany architekt i (nie)znany urbanista

Ryc. 4.
Plan miasta ogrodu Chełmy,
ze zbiorów Muzeum Miasta 

Zgierza, syg. H-477

Ryc. 5.
Domy Ireneusza Wojciechowskiego

ze zbiorów APŁ WPŁ syg. 1521
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W roku 1930 Goldberg założył biuro GO-GO, reklamujące się wielokrotnie 
w prasie bardzo ładnymi ogłoszeniami27. Drewniany „znormalizowany dom” 
projektu tego architekta stanął przy al. Kościuszki 57 w lutym 1930 roku 
i zwiedziło go kilka tysięcy osób. Na niewielkiej przestrzeni – 48 metrów 
kwadratowych – architekt rozplanował dwa pokoje z kuchnią, przedpokój, 
łazienkę, komórkę i toaletę, realizując modną wówczas modernistyczną ideę 
„maszyny do mieszkania”. Wanna miała być wpuszczona w podłogę, tak aby 
po przykryciu jej klapą można było uzyskać większą przestrzeń do wygodnego 
korzystania z umywalki. Łóżka również były ruchome, można je było wraz 
z pościelą (!) ukryć w ścianie, a odsuwając szklane drzwi, połączyć sypialnię 
z jadalnią. Budynek miał być składany z elementów w ciągu 7-8 dni i kosztować 
15.000 złotych z możliwością rozłożenia na raty28.

W 1933 r. zaprojektował zespół dziesięciu drewnianych domów 
na Stokach dla Ireneusza Wojciechowskiego29. Budynki miały być powtarzalne, 
w dwóch wariantach, w każdym z nich miały być trzy skromne mieszkania, 
najprawdopodobniej na wynajem dla niezbyt zamożnych. Nie wiadomo, czy 
budynki powstały. Kolejnym jego projektem z kręgu „modernizmu z drewna” 
był dom dla kolonii letniej łódzkiej Miejskiej Szkoły Pracy we Włodzimierzowie 
koło Piotrkowa Trybunalskiego z kwietnia 1936 r. Jednopiętrowy budynek 
miało wykonać przedsiębiorstwo Przemysł Drzewny „Rozwój” w Sulejowie30. 
Modernistyczny, drewniany budynek był użytkowany już latem 1936 roku31, 
najprawdopodobniej po trwającej około miesiąca budowie. Architekt zastosował 
kilka plakatowych założeń modernizmu, jak tarasy na dachach i okna poziome 
(tu rozdzielone niewielkimi blendami ze względu na podział budynku na 
pomieszczenia). Na rysunku jest również efektowne okno narożnikowe biegnące 
przez dwie kondygnacje. Całość była przekryta dachem o niewielkim spadku; 
budynek wykonano w najczęściej stosowanej w domach drewnianych w okolicach 
Łodzi konstrukcji mieszanej sumikowo-łątkowej. Budynek obecnie nie istnieje; 
data jego zburzenia i dokładna lokalizacja pozostają nieznane.

27 Głos Poranny nr 155 8 czerwca 1932, stronę gazety wklejono pod tekst, zachowano 
oryginalną orientację anonsu. Takie samo ogłoszenie pojawiło się m.in., w Kurierze 
Łódzkim nr 155 (08.06.1930) s. 4, ale w orientacji poziomej.

28 Głos Poranny nr 45 (15.2.1929) s. 7.
29 APŁ WPŁ syg. 1521.
30 APPio WPP syg. 1352. Za spóźnienie się z doręczeniem deklaracji architekta próbowano 

ukarać inwestora grzywną.
31 Dziennik Zarządu Miasta Łodzi nr 9 (1936) ss. 647-648.
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Ryc. 6.
Dom dla kolonii letniej we Włodzimierzowie, rzut i elewacje

ze zbiorów AP w Piotrkowie Tryb., WPP syg. 1352

Ryc. 7.
Łódź w Ilustracji nr 40 (4.10.1936) s. 2. Skan ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, 

syg. oai:bcul.lib.uni.lodz.pl:110
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Ostatni projekt zostanie omówiony bez zachowania kolejności 
chronologicznej, ze względu na wydarzenia z końca II wojny światowej, które 
miały w nim miejsce. W 1924 r. Goldberg sporządził plan zamienny na budowę 
3piętr. mur. fabr. oraz projekt. parter. mur. skład. i portierni p. Ch. M. Zylbermana 
przy ówczesnej Szosie Zgierskiej 1. Pierwszy projekt odbudowy zniszczonej 
(najprawdopodobniej z powodu działań wojennych) przędzalni sporządził inżynier 
Kazimierz Woźnicki w marcu 1922 r. 10 sierpnia 1924 r. Goldberg przygotował 
projekt zamienny, zatwierdzony przez Okręgową Dyrekcję Robót Publicznych 
Województwa Łódzkiego dnia 3.IX.1924 r. Na miejscu istniejącego parterowego 
budynku fabrycznego zaprojektował czterokondygnacyjny budynek tkalni z wieżą 
na zbiornik wodny, zaś za kotłownią i maszynownią – farbiarnię i suszarnię, które 
nie zostały zatwierdzone przez władze budowlane do realizacji32. Później fabryka 
przeszła w ręce S. Abbego, zaś w sierpniu 1939 r. przejęło ją Wojsko Polskie. 
Od 1 VII 1940 r. mieściło się tam rozszerzone więzienie policyjne, przez które 
przeszło ok. 40 tysięcy osób. Fabryka znana jest obecnie wszystkim łodzianom 
za sprawą zbrodni hitlerowców, którzy tuż przed wycofaniem się z Łodzi, w nocy 
z 17 na 18 stycznia 1945 r., rozstrzelali część więźniów, zaś fabrykę do której 
uciekli pozostali – podpalili. Na terenie więzienia przebywało wtedy ok. 1500 
osób, przeżyło około trzydziestu33. Z przedwojennego zespołu do dziś zachowała 
się hala szedowa, w której mieści się obecnie ekspozycja Muzeum Martyrologii. 
Fragmenty wypalonego budynku tkalni częściowo odtworzono i pozostawiono 
jako pomnik – świadka zbrodni.

Architekt, który zastosował w praktyce howardowską ideę miast ogrodów – 
dość blisko związaną z eugeniką34 – sam stał się ofiarą Holocaustu. Data i miejsce 
jego śmierci pozostają nieznane35. 

32 APŁ SPŁ syg. 338 s. 16.
33 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, karta rejestru zabytków nr A-24.
34 Związek ten opisał m.in. Adam Czyżewski w Trzewiach Lewiatana, s. 81.
35 Wg Strzałkowskiego zmarł poza Łodzią. Poszukiwania są utrudnione ze względu na 

popularne imię i nazwisko.

Ryc. 8.
Elewacja fabryki Ch. M. 
Zylbermana
ze zbiorów APŁ SPŁ syg. 338.
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Z przedstawionych powyżej kilku dokonań Goldberga wyłania się obraz 
twórcy wszechstronnego i aktywnego nie tylko jako projektanta, ale również 
eksperta i działacza organizacji architektonicznych, choć czasem niefrasobliwego, 
zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie terminów. Już w 1921 r. K. Sztebelski 
zauważył, że oddał cenne zasługi Łodzi36. Należałoby to zdanie rozszerzyć, 
gdyż w latach 30. XX w. wykonał w okolicach Łodzi kilka oryginalnych 
projektów w nurcie modernizmu, ale w materiale nie kojarzonym z awangardą 
i nowoczesnością – w drewnie.

36 Za J.Strzałkowski, tamże, s. 63.
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Adolf Goldberg – an (un)known architect and (un)known  
urban planner of Łódź

Summary

Heredity of architect Adolf Goldberg is told to be known, especially  mansions 
and housing estates created in historic manner. He is known to create only one 
modern house. Recent discoveries reveal some his works made in modern style,  
especially at surroundings of Łódź. He created charming buildings with applying 
some of theoretical basics of modern architecture – terrace on roofs, continuous 
windows and corner windows, but using material, which is seldomly concerned 
with modernism – wood. He was also author of “garden-city” Chełmy and master-
plan for community of Zgierz. In one of his buildings the Nazis located a prison 
known for a manslaughter committed at a very last day of war; Goldberg became 
a victim of Holocaust.

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Katarzyna Pyć
Joanna Sikorska
Politechnika Łódzka
Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro”

Raport z XVIII Wyprawy Naukowej Studentów Architektury PŁ 
w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2016

W artykule zawarto opis wyprawy studentów drugiego roku architektury 
z Politechniki Łódzkiej na praktyki inwentaryzacyjne na Ukrainie 
Zachodniej. Autorki przybliżają cele wyprawy, zakres przygotowań, 
przebieg podróży oraz dzielą się bagażem doświadczeń zebranym 
na odbytej ekspedycji naukowej. Plan dwutygodniowej wyprawy 
przewidywał nie tylko dokonanie inwentaryzacji cerkwi, ale również 
pełne wykorzystanie bliskości Karpat na piesze wędrówki.

Korzenie polskich badań huculskiej architektury sięgają ponad sto lat wstecz, 
kiedy naukowcy z Galicji, a później międzywojennej Polski, Czechosłowacji, 
oraz ziem ukraińskich rozpoczęli tradycję sporządzania dokumentacji 
huculskiej architektury sakralnej i ludowej. Dokumentacja miała pozwolić na 
wskazanie odpowiedniej metodyki rozpoznawania charakterystycznych form 
architektonicznych dla tego typu budownictwa.

Pierwsza wyprawa studentów architektury z Politechniki Łódzkiej odbyła 
się w 1995 r. i liczyła kameralną grupę czterech studentów, zaś swymi badaniami 
objęła architekturę mieszkalną (z naciskiem na poszukiwanie typowych zagród 
zamkniętych, zwanych grażdami) oraz sakralną (cerkwie na rzucie krzyża).

Od roku 2004 głównym tematem prac terenowych, realizowanych przez 
studentów architektury Politechniki Łódzkiej stała się inwentaryzacja pomiarowa 
drewnianych huculskich cerkwi na obszarze dawnej Huculszczyzny galicyjskiej 
oraz Huculszczyźnie zakarpackiej i bukowińskiej. Pomiary prowadzone są 
z precyzją i dokładnością, na jaką może pozwolić jeden dzień pracy przy obiekcie. 
Następnie studenci w trakcie półrocza akademickiego wykreślają rysunki 
techniczne metodami cyfrowymi, a rzadziej ręcznie.

Kompletna dokumentacja rysunkowa składa się z rzutu przyziemia, przekroju 
poprzecznego i podłużnego oraz z czterech elewacji budynku. W wyjątkowych 
przypadkach może zawierać jedynie rzut zewnętrzny oraz elewacje, gdy grupa nie 
może wejść do środka.
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Opis i cele wyjazdu
Wyjazd został zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Architektury 

„IX Piętro” przy wsparciu dr inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego oraz mgr inż. 
arch. Wojciecha Pardały. Głównym celem wyprawy było wykonanie dokumentacji 
dwunastu drewnianych cerkwi. Uczestnicy wyprawy mieli zastosować w praktyce 
techniki inwentaryzacyjne oraz poznać szczegóły konstrukcji drewnianych 
budynków. Ponadto mogli rozwinąć umiejętności miękkie, takie jak między 
innymi: zdolność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem w trudnych warunkach.

Przygotowania
Przed wyprawą odbyło się szkolenie z zakresu technik inwetaryzacyjnych. 

Każdy uczestnik otrzymał pomoce naukowe w postaci przygotowanych 
wcześniej dokładnych schematów wymiarowania. Oprócz niezbędnego szkolenia 
praktycznego i teoretycznego, wiele czasu poświęcono również na opracowanie 
preliminarza, znalezienie źródeł finansowania, skompletowanie apteczek oraz 
niezbędnego sprzętu, ustalenie jadłospisu oraz zaopatrzenie się w produkty 
spożywcze.

Ryc. 1.
Cerkiew w Iwanowcach

fot. W. Witkowski
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Ryc. 2.
Notata wykonana przez studentów w trakcie pomiarów cerkwi w Iwanowcach.

rys. A. Czapnik, A. Kominiak

Praca przy pomiarach
Po dotarciu na miejsce prace wykonywane były jednocześnie w dwóch 

zespołach. Pierwszy pod kierunkiem dr. inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego, 
wykonał inwentaryzacje cerkwi w miejscowościach: Tyśmieniczany, Hwozd, 
Tarnowica Leśna, Iwanowce, Trościanka oraz Kamionka Mała. Drugi, 
siedmioosobowy, nad którym opiekę sprawował mgr inż. arch. Wojciech Pardała, 
dokonał pomiarów w miejscowościach: Majdan Średni, Glinki, Hawryłówka, 
Kowalówka, Myszyn oraz Kluczów Wielki. Wszystkie wymienione wsie znajdują 
się w Obwodzie Iwanofrankiws’kim, w rajonach (powiatach) nadwórniańskim 
i kołomyjskim. Praca przy cerkwi trwała zazwyczaj cały dzień. Pomiary 
wykonywano sprzętem mierniczym takim jak: dalmierze laserowe, poziomice 
laserowe i sznurkowe, węgielnice pryzmatyczne, łaty geodezyjne oraz taśmy 
miernicze. Przy pracy wykorzystane zostały metody pomiaru bezpośredniego, 
ciągów pomiarowych, płaszczyzn pomocniczych czyli horyzontów roboczych, 
triangulacji, poligonu oraz fotografii metrycznych.

Po powrocie każdy uczestnik przejmując dokumentację z jednego dnia 
pomiarowego, zobowiązał się do stworzenia szczegółowego pakietu rysunków 
technicznych odpowiadających pojedynczej cerkwi. Na dokumentację obiektu 
składały się: rzut przyziemia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, 
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dwa przekroje (w tym przekrój poprzeczny z widokiem na ikonostas), cztery 
elewacje, zaś dodatkowo wykonywaliśmy rysunki zabytkowych ikonostasów. 
Integralną częścią dokumentacji stanowią fotografie, w tym fotografie metryczne. 
Podsumowaniem wyprawy jest retrospektywna ekspozycja, prezentująca zarówno 
dokumentację rysunkową, jak i fotograficzną, w tym obejmującą życie grupy 
podczas wyprawy oraz kontakty społeczne.

Charakterystyka cerkwi na podstawie zmierzonych obiektów
Cerkwie huculskie zbudowane są w konstrukcji zrębowej z powszechnie 

dostępnego materiału, jakim jest drewno. Jego najważniejszymi zaletami są 
łatwość obróbki za pomocą narzędzi ciesielskich oraz trwałość. 

Drewniane belki, ułożone jedna na drugiej, w narożach łączone były za pomocą 
złączy ciesielskich. W nielicznych przypadkach poszczególne elementy budynku 
były również oznaczane charakterystycznymi znakami ciesielskimi, które miały 
ułatwić wznoszenie cerkwi. Budowę świątyni zwykle rozpoczynano od położenia 
kamiennego  fundamentu, na nim układano drewnianą konstrukcję składającą 
się z długich bali ociosanych od wewnętrznej strony na gładko. Wypukłą stronę 
zwracano na zewnątrz. Wewnętrzna strona bala była płaska, malowana farbą. Do 
obiektu prowadziło zawsze główne wejście od strony zachodniej, dodatkowo 
dobudowywane były wejścia pomocnicze boczne oraz dla księży do prezbiterium.

Większość zmierzonych budowli pochodziła z XIX w. i są to typowe 
świątynie typu huculskiego. Zinwentaryzowana została również jedna cerkiew 
XVIII-wieczna, pochodząca z 1739 r. ze wsi Hwozd. 

Obiekty zmierzone przez studentów to typowe ukraińskie świątynie, oparte na 
planie krzyża, przez co odbiegają one od powszechnie znanego typu trójdzielnego. 
Podstawowy element cerkwi stanowi nawa główna, w planie kwadratowa, do 
której dobudowane jest prezbiterium, oddzielone od niej misternie zdobionym 
ikonostasem. Naprzeciw znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla kobiet 
– babiniec. Nawa główna poszerzona jest o dwa boczne skrzydła, posiadające 
identyczną długość oraz zwykle połowę jej głębokości. Nawa centralna przykryta 
jest najczęściej kopułą zrębową na ośmiobocznym bębnie. Kopuły takie, wsparte 
na płaskich żaglach, są jedno- lub wielokrotnie łamane, zaś ich wielkość zależy 
od wymiarów pomieszczenia, które wieńczą. Belkowa konstrukcja kopuły jest 
przedłużeniem zrębu ścian. Na której szczycie często znajduje się pseudolatarnia. 
W dolnej części kopuły znajdują się drewniane ściągi, przecinające się w połowie 
długości pod kątem prostym. Dach w przeszłości pokrywany był głównie gontem, 
który w późniejszych czasach zastąpiono blachą. Na terenie Huculszczyzny 
zapanowało przekonanie o wysokiej estetyce oraz trwałości blachy tzw. czekanki.
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Ryc. 3.
Schematy rzutów cerkwi udokumentowanych w 2016 roku

oprac. W. Witkowski

K. Pyć, S. Sikorska – Raport z XVIII Wyprawy Naukowej Studentów Architektury...



254

Łódź U Like 2015/2016

Góry
Program krajoznawczy wycieczki objął cztery dni pieszej wędrówki górskiej. 

Studenci wędrowali najwyższym pasmem Czarnohory, zdobywając dwa najwyższe 
szczyty – Howerlę i Popa Iwana. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć ruiny 
polskiego obserwatorium astronomicznego im. Józefa Piłsudskiego z końca lat 
30. XX w., szerzej znanego jako Biały Słoń.

Ryc. 4.
Grupa pod obserwatorium astronomicznym na Popie Iwanie. Pierwszy rząd 

od lewej: K. Lichocik, A. Nita, K. Pyć, J. Sikorska, I. Savchenko, K. Błaszczyk, 
W. Witkowski. Drugi rząd od lewej: A. Czapnik, J. Kurnyta, P. Sokołowski, A. Kominiak, 

A. H. Służewska, I. Laskus, F. Walczak, W. Pardała
fot. W. Witkowski

Jabłonica
Huculska wyprawa zakończyła się w gospodarstwie zaprzyjaźnionej rodziny 

Droniaków we wsi Jabłonica nad Białym Czeremoszem. Punktem obowiązkowym 
była wizyta w muzeum kultury huculskiej, stworzonym przez pana Iwana 
Droniaka, gdzie każdy uczestnik miał okazję przymierzyć tradycyjny ludowy 
strój. Przez następne dwa dni poznawaliśmy miejscowe zwyczaje, próbowaliśmy 
tradycyjnych dań i korzystaliśmy z zasłużonego wolnego czasu. 
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Podsumowanie
Wyprawa na Huculszczyznę stała się dla nas źródłem różnorodnych 

doświadczeń. Pomiary drewnianych cerkwi były cenną nauką zawodową, 
praca w trudnych warunkach wzmocniła nas psychicznie, wędrówka górska 
zmobilizowała do pokonywania własnych słabości, a obcowanie z tamtejszą 
kulturą i ludźmi przypomniało nam o istniejącej mocy ludzkiej życzliwości. 
Chcielibyśmy, żeby wszystkie sytuacje, które nas spotkały na Ukrainie, 
oddziaływały na nasze życie z niesłabnącą siłą.

K. Pyć, S. Sikorska – Raport z XVIII Wyprawy Naukowej Studentów Architektury...
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Report on the XVIII Architecture Students’ Expedition in Eastern 
Carpathins – Huculszczyzna 2016

Summary

The article treats about the expedition of the second year architecture students 
from the Lodz University of Technology to Western Ukraine. Students made their 
practise connected with inventory of Greek Catholic churches and the Orthodox 
Churches in the region called Huculszczyzna. Authors wrote about the aims of 
the expedition, the scope of preparation, course of travel and they shared their 
baggage of new experiences gathered during this science excursion. The schedule 
of the two-weeks journey provided not only accomplishing an inventory of 
orthodox churches but also taking an advantage of the proximity of the Eastern 
Carpathians for walks with their huge backpacks.

Recenzował dr inż. arch. Jacek Czubiński
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Aleksandra Rochala
Politechnika Łódzka

Relacja z EXPO 2015 w Mediolanie. Dzieje wystaw światowych

Cyklicznie organizowane ekspozycje prezentujące rozwój technologiczny, 
przemysłowy i naukowy, święto architektury czy festiwal marketingu idei 
kulturowych? Czym jest współczesne EXPO, jak ewoluowało przez lata 
i jak zmieniało się jego przesłanie? Kto w Mediolanie zaprezentował 
się najlepiej i gdzie uplasował się polski pawilon? W publikacji 
przedstawiono odpowiedzi na powyższe pytania wraz z zarysem historii 
światowego wystawiennictwa.

Początku wystaw światowych można doszukiwać się we Francji. W 1844 roku 
na Polach Elizejskich zorganizowano Francuską Wystawę Przemysłową. Była 
to jedna z krajowych wystaw, których tradycja sięgała roku 1798, mających na 
celu unowocześnianie narodowego przemysłu i rolnictwa. Jednakże wystawa 
z 1844 roku zainspirowała nie tylko francuską, ale także pozostałą europejską 
społeczność i w kolejnych latach zorganizowano jej odpowiedniki w Madrycie, 
Brnie i Brukseli. 

Anglia, będąca w XIX wieku potęgą gospodarczą, przewodzącą rewolucji 
przemysłowej, była gospodarzem podobnego wydarzenia, zorganizowanego 
z jeszcze większym rozmachem. W roku 1851 w Londynie miała miejsce 
Wielka Wystawa – „Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations”, 
która rozpoczęła tradycję międzynarodowych wystaw1. Organizatorzy przyjęli 
publiczność w Pałacu Kryształowym, nadzwyczajnym obiekcie wzniesionym 
w londyńskim Hyde Parku. Gigantyczny budynek projektu Josepha Paxtona 
posiadał żelazną konstrukcję szkieletową uzupełnioną szklanymi ścianami. 
Nowatorski wówczas system normalizacji, prefabrykacji i montażu gotowych 
części stanowił przełomowy moment dla budownictwa i pozwolił na skrócenie 
czasu budowy do 4 miesięcy2. Sześć milionów odwiedzających podziwiać mogło 
również nowinki techniczne, między innymi gaśnicę, fax, maszynę do liczenia 
głosów czy diament Koh-i-Noor. W wystawie uczestniczyło 28 państw i ponad 
14 tysięcy wystawców. 

W kolejnych latach, w nieregularnych odstępach czasowych, wystawy 
gościły w różnych krajach i kontynentach. Po ponad 30 latach EXPO powróciło do 
Paryża, by przynieść mu jeden z najważniejszych symboli miasta – wieżę Eiffla. 
Inżynier Gustave Eiffel wraz z zespołem architektów zbudował 300-metrową 
stalową konstrukcję. Zafascynowany żelazem, połączył precyzję konstrukcyjnych 
obliczeń z dużą wrażliwością estetyczną. Ponad dwuletnia budowa wywołała falę 

1 Osęka A. ,  Piotrowska A., Styl „expo”, Warszawa 1970, ss. 7-9.
2 Kotula  A. ,  Krakowski  P. , Architektura współczesna. Zarys rozwoju, Kraków 1967, 

ss. 14-15
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sprzeciwów – obiekt nie miał celów użytkowych, świadczył jedynie o postępie 
technicznym. Prezentacja kunsztu inżynierii wieku przemysłu przetrwała okres 
protestów i do dziś stanowi nieodłączny atrybut Paryża. Z okazji tej samej 
wystawy zbudowano Halę Maszyn o szkielecie złożonym z 20 trójprzegubowych 
ram o konstrukcji kratownicowej, przełamując optyczne wrażenie ciążenia bryły3. 
Niechlubną atrakcję wystawy stanowiła Village Negre, wioska-ekspozycja, 
goszcząca czterystu rodowitych mieszkańców Afryki. Wystawę zwiedziły około 
32 miliony osób, a swoje towary wystawiło ponad 60 tysięcy wystawców.

Wśród kolejnych ekspozycji wyróżnić można tę zorganizowaną w 1929 roku 
w Barcelonie na obszarze Montjuich. Zmieniła ona wygląd tej góry, nadając 
miastu cechy nowoczesności i podnosząc jego rangę na arenie międzynarodowej. 
W związku z tą wystawą wzniesiono fontannę Fuente Mágica, Plaza de España 
z wieżami weneckimi, Narodowe Muzeum Sztuki Katalońskiej oraz Poble Espanyol 
– Miasteczko Hiszpańskie prezentujące style architektoniczne autonomicznych 
części Hiszpanii. Niewątpliwie, najpopularniejszym do dziś obiektem jest Pawilon 
Barceloński niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe, stanowiący 
prezentację precyzji rzemiosła i nowoczesnych tendencji w Rzeszy Niemieckiej. 
Dziś odwiedzana przez turystów ekspozycja to rekonstrukcja wykonana z okazji 
setnej rocznicy urodzin twórcy.

Podczas organizacji Expo w 1939 roku zrezygnowano z dotychczasowej 
koncepcji i porzucono pochwałę przemysłu na rzecz kultury oraz idei społeczeństwa 
przyszłości. Nowojorska wystawa o temacie przewodnim „Świat Jutra” wyróżniła 
się odważnymi ekspresyjnymi konstrukcjami – 190-metrową iglicą Trylon 
i kulą Perisphere o średnicy 56 metrów. Równie śmiałym symbolem wystawy 
zorganizowanej w 1958 roku w Brukseli stało się Atomium, monumentalny model 
kryształu żelaza, powiększony 165 miliardów razy, wskazujący na ówczesne 
naukowe osiągnięcia4.

W kolejnych latach tematyka EXPO zwróciła się w kierunku tworzenia 
pozytywnego wizerunku krajów i wskazywania współczesnych problemów. 
W 2010 roku w Szanghaju zorganizowano wystawę pod hasłem „Lepsze miasto 
– lepsze życie”. Wydarzenie, w którym uczestniczyło 250 państw, traktowało 
o gwałtownym rozwoju miast i jego negatywnych efektach. Dużą popularnością 
cieszył się polski pawilon projektu warszawskiej pracowni WWA Architects. 
Obiekt, wykorzystujący ludowy motyw tradycyjnej polskiej wycinanki, 
przedstawiał jednocześnie  nowoczesną myśl projektową.

Dzieje wystaw światowych podzielić można na trzy epoki charakteryzujące 
się różnymi ideami. Wydarzenia z lat 1851-1938 kładły nacisk na prezentację 
osiągnięć przemysłowych i wynalazków technologicznych. Nowojorskie EXPO 

3 Tamże, ss. 16-17.
4 I. Sykta , Wystawy międzynarodowe i ich wpływ na kształtowanie krajobrazu miast 

– próba retrospekcji i współczesne oceny skutków krajobrazowych [online], Tka.
czasopisma.pan.pl, 2014, s. 30 [przeglądany: 20.10.2016]. Dostępny w Internecie: 
http://tka.czasopisma.pan.pl/images/data/tka/wydania/No_X_4_2014/Sykta.pdf
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zorganizowane w 1939 roku porzuciło znaczenie przemysłu na rzecz kultury, 
międzykulturowej komunikacji i społeczeństwa przyszłości. W 1atach 80. zaczęto 
wykorzystywać formułę EXPO do zwiększania atrakcyjności państw. Tendencja 
do promocji i kierowania uwagi na problemy współczesnego świata trwa do dziś.

EXPO w Mediolanie
Trwającą 6 miesięcy wystawę odwiedziły 22 miliony ludzi. Tematem 

przewodnim było „Odżywianie planety i Energia dla Życia”. Wystawy 
w pawilonach skupiały się na kulturze, tradycji, kreatywności, innowacji i jak 
odnoszą się one do żywności i problemu głodu na świecie. Teren ekspozycji 
obejmował 200 hektarów z pawilonami 145 państw uczestniczących. Układ 
koncepcyjny terenu festiwalu opracowany został przez zespół architektów, 
w skład którego wchodził Stefano Boeri, Richard Burdett, Mark Rylander 
i Jacques Herzog. Plan opierał się na idei rzymskiego obozu z dwiema głównymi 
ulicami – decumanus, przecinającą miasto na osi wschód-zachód oraz cardo do 
niej prostopadłą. Całość ekspozycji przykrywały namiotowe struktury tworzące 
atmosferę światowego marketu.

A. Rochala – Relacja z EXPO 2015 w Mediolanie. Dzieje wystaw światowych

Ryc. 1.
Wejście do pawilonu Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich
fot. autorki

Ryc. 2.
Ściany o żłobionej powierzchni

fot. autorki
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Dużą popularnością cieszył się pawilon Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
projektu biura architektonicznego Foster+Partners. Naczelnymi elementami 
architektonicznymi, przykuwającymi uwagę odwiedzających, były 12-metrowej 
wysokości ściany o żłobionej powierzchni odzwierciedlającej delikatne rysy 
wiatru na piaszczystych wydmach. Położone blisko siebie przegrody tworzyły 
wrażenie kanionu i przywodziły na myśl wąskie uliczki historycznych pustynnych 
miasteczek. Złoty stop miedzi i aluminium użyty przy elewacji audytorium 
multimedialnego służył jako tło dla typowych składników pustynnego środowiska, 
zachowując blask nowoczesnego wizerunku ZEA.

Pawilon Wielkiej Brytanii w swojej estetyce i przekazie informacji odwoływał 
się do życia pszczoły i jego roli w globalnym łańcuchu pokarmowym Wysoka 
na 17 metrów instalacja przypominająca ul, składająca się ze 180 tysięcy 
komponentów, ważyła 30 ton. Otaczające gości dźwięki i refleksy świetlne 
sprawiały wrażenie wnętrza pszczelej barci.

Wiele pawilonów zaprezentowanych na EXPO zasługuje na wyróżnienie. 
Koncepcja pawilonu Chin projektu Daniela Libeskinda zawierała pomysły 
zaczerpnięte z chińskiej kultury, związane z tradycyjną domową jadalnią, 
naturalnym krajobrazem i smokiem obecnym w narodowej estetyce. Zauważyć 
można także tendencję do posługiwania się projektowaniem parametrycznym, 
między innymi w elewacji pawilonu francuskiego. Natomiast kontrastujący 
z innymi obiekt Nepalu wykonany został przy użyciu tradycyjnych materiałów 
i technik ręcznie, przez mistrzów rzeźbiarstwa z tego kraju. 

Projekt architektów z warszawskiej pracowni „2pm” wyróżniał się 
wyjątkowym materiałem budowlanym – drewnianymi skrzynkami na jabłka 
tworzącymi ażurową konstrukcję. Projekt w oryginalny sposób wykorzystał 
tradycję polskiego sektora rolno-spożywczego i atrybut popularnego polskiego 
towaru eksportowego. Zwiedzanie obiektu rozpoczynało się od tajemniczego 

Ryc. 3.
Detal pawilonu Wielkiej 
Brytanii widziany z dołu
fot. autorki



261

Ryc. 4.
Polski pawilon na EXPO w Mediolanie

fot. autorki

A. Rochala – Relacja z EXPO 2015 w Mediolanie. Dzieje wystaw światowych

ogrodu na dachu, którego lustrzane ściany tworzyły zwielokrotnione odbicia 
zieleni. Wewnątrz można było wysłuchać koncertu Fryderyka Chopina, obejrzeć 
film animowany o historii Polski, czy wysłuchać programu o polskiej kuchni. 
Polski pawilon, przyciągający uwagę ze względu na swój niezwykle prosty, 
ale równie interesujący budulec, był jednym z częściej odwiedzanych podczas 
EXPO w Mediolanie.

Z biegiem lat, wraz z rozwojem gospodarczym i naukowym, zmianie uległy 
również trendy światowe – zauważyć to można po tytułach poszczególnych 
wystaw. Na przestrzeni wielu lat wydarzenia te przeobraziły się na potrzeby 
promocji danego kraju i otworzyły drzwi do promowania różnych dziedzin 
życia oraz wielu obszarów zainteresowań. Tematy EXPO próbują niczym 
drogowskazy reprezentować rozwój kolektywnej świadomości. Współczesne 
wystawiennictwo światowe ma wielkie znaczenie, a uczestnictwo w każdej 
wystawie to bezcenne doświadczenie.
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Summary

Periodically organized exhibitions presenting technological, industrial and 
scientific development, festival of architecture or fair of cultural ideas marketing? 
What is contemporary EXPO? How did it  evolve over the years? How did it 
change its message? Which country has presented their best in Milan and how 
was received Polish pavilion? The aim of this essay is to find the answers to these 
questions and present the history of world exhibitions.

Report from the EXPO 2015 in Milan.  
The history of world exhibitions

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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pl, 2014, ss.30 [przeglądany: 20.10.2016]. Dostępny w Internecie: http://tka.czasopisma.
pan.pl/images/data/tka/wydania/No_X_4_2014/Sykta.pdf
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W ramach współpracy naszej macierzystej uczelni – Politechniki Wrocławskiej 
– z Uniwersytetem Parul w Vadodarze, miałyśmy okazję spędzić miesiąc 
w Indiach. W tym czasie studiowałyśmy na tamtejszym wydziale architektury, 
uczestniczyłyśmy w wyjazdach terenowych, podróżowałyśmy i zwiedzałyśmy 
ten różnorodny kraj. Podczas pobytu zwracałyśmy szczególną uwagę na problem 
degradacji środowiska i zanieczyszczenia w miejscach skupisk ludzi. 

Problemy te w Indiach są znaczące i pomimo starań indyjskiego rządu, 
walka z nimi postępuje w powolnym tempie. Głównymi przyczynami degradacji 
środowiska są1: szybki wzrost ekonomiczny, niekontrolowana urbanizacja, 
ekspansywne rolnictwo, wycinanie lasów oraz rozwój systemu transportowego. 
Poważny kłopot stanowi również przyrost naturalny. Trwający od wielu dekad 
wzrost populacji doprowadził do sytuacji, w której hindusi stanowią 17,84%2 
ludności świata, zamieszkując przy tym 2,4%3 powierzchni lądu Ziemi. Skalę 
tego zjawiska dobrze iilustruje gęstość zaludnienia dużych miast [tab. 1].

1 A.  Rademacher, Ecologies of Urbanism in India: Metropolitan Civility and 
Sustainability, Hong Kong 2013, ss. 1-3.

2 Worldometers, Worldometers: Real World Statistics - India Population [online], 2016 
[dostęp: 01.12.2016]. Dostępny w Internecie: http://www.worldometers.info/world-
population/india-population/

3 Wikipedia, Indie [online], 2016 [dostęp: 01.12.2016]. Dostępny w Internecie:  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie

Urszula Aleksandra Sędziak
Joanna Wnuczek
Politechnika Wrocławska

Ekologia w Indiach – współczesny trend czy coś więcej?

Artykuł przedstawia obserwacje autorek na temat problemów 
ekologicznych w Indiach, ich przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania 
im na przykładzie działalności Muni Seva Ashram i Hunnarshala 
Foundation. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czym przejawia się 
zrównoważony rozwój w indyjskich warunkach oraz co leży u podstaw 
jego stosowania.
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Gęstość zaludnienia wybranych miast Polski4 i Indii5

miasto osób/m2

Wrocław 2 165
Łódź 2 547
Delhi 11 297
Dubaj 28 508

Pomimo tak dużych problemów, w Indiach można znaleźć miejsca zadbane, 
w których troska o środowisko i zrównoważony rozwój są priorytetami.
Szczególnie interesującymi przykładami takich miejsc są Muni Seva Ashram 
i Hunnarshala Foundation. W czasie pobytu w tych instytucjach sprawdzałyśmy, 
z czego wynika i czym przejawia się ich ekologiczna działalność. 

Muni Seva Ashram został założony w 1978 r. przez nauczycielkę Anuben 
Thakkar w wiosce Goraj (stan Gujarat). Ashram to zgromadzenie, zwykle 
prowadzące jakąś działalność w zakresie duchowego rozwoju lub pracy u podstaw. 
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Anuben Thakkar postanowiła 
porzucić swoje dotychczasowe życie i poświęcić się pomocy najuboższym. Za 
miejsce swojej działalności wybrała właśnie wioskę Goraj. Początkowo zajmowała 
się niepełnosprawnymi umysłowo dziećmi z ubogich rodzin rolniczych, których 
rodzice, pracujący od rana do wieczora na roli, nie byli w stanie zapewnić im 
należytej opieki. 

Z czasem inicjatywę Thakkar wspierało cor az więcej osób, a Ashram 
się rozrastał. W 1982 roku doktor Vikram Patel założył podwaliny szpitala6, 
przyczyniając się do znacznego rozwoju tego miejsca. Dzisiaj powierzchnia 
Muni Seva Ashram zajmuje około 300 akrów, a jego działalność jest znana 
nie tylko w Indiach, ale i w całej Azji. Miejsce to cechuje architektura małej 
skali, wykorzystanie lokalnych materiałów i użycie folklorystycznych wzorów 
do ozdoby elewacji i wnętrz. W Ashramie bardzo ważna jest również zieleń 
i kontakt z naturą. Ośrodek położony jest nad rzeką, a w jego obrębie znajduje się 
dużo zagajników, ogrodów z palmami o wysokości sięgającej nawet 18 metrów 
i miejsc do medytacji.

Tab. 1.
Porównanie gęstości zaludnienia

opracowanie autorek

4  Polskainfo.pl, Miasta - gęstość zaludnienia [online], 2016 [dostęp: 01.12.2016]. Dostępny 
w Internecie: http://www.polskainfo.pl/przewodnik/op,33/q,2/gestosc_zaludnienia.html

5   Wikipedia, Demografia Indii [online], 2016 [dostęp: 01.12.2016]. Dostępny w Internecie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia_Indii

6 N.  Mehta,  Smallest Big Story of Goraj. “Moved by love. Experiments in Radical 
Generosity” [online], 2016 [dostęp: 01.12.2016]. Dostępny w Internecie: http://www.
movedbylove.org/profiles/story.php?sid=14
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Ryc. 1, 2.
Teren Ashramu

fot. U. Sędziak (1), J. Wnuczek (2)

U. Sędziak, J. Wnuczek – Ekologia w Indiach – współczesny trend czy coś więcej?

Dzisiaj działalność Muni Seva opiera się na pięciu filarach:
1. Usługi społeczne – prowadzenie domu spokojnej starości, domu dziecka oraz 

ośrodka dla niepełnosprawnych umysłowo kobiet i dziewcząt;
2. Edukacja – szkoła dla wychowanków domu dziecka i lokalnej młodzieży,  

szkoła pielęgniarska dla dziewcząt oraz nauczanie rękodzieła niepełno-
sprawnych umysłowo pensjonariuszy;

3. Opieka zdrowotna – na terenie Ashramu działa wcześniej wspomniany 
szpital. Ponieważ Muni Seva jest organizacją non-profit, opłaty za usługi są 
dobrowolne, więc osoby najuboższe mają możliwość leczenia. Dodatkowo 
w ramach szpitala działa jedna z lepiej wyposażonych w Indiach klinik 
onkologicznych – Kailash Cancer Hospital & Research Center, w której 
opłaty za leczenie są pobierane w taki sam sposób, a dodatkowo rodziny 
pacjentów zachęca się do bezpłatnego zamieszkania na terenie ośrodka 
na czas leczenia ich bliskich.;

4. Rolnictwo – uprawa roli i hodowla bydła;
Piąty, najnowszy filar stanowi zrównoważony rozwój i wdrażanie 

alternatywnych źródeł energii odnawialnej i ta działalność znacząco wpływa 
na pozostałe cztery. Źródłem energii elektrycznej w Ashramie są panele 
fotowoltaiczne, a do oświetlenia zewnętrznego wykorzystuje się uliczne lampy 
solarne. Drugie ważne źródło energii stanowi biogaz, produkowany na miejscu 
z kompostu i obornika. Na terenie Ashramu hoduje się około 450 krów, a dzienny 
koszt utrzymania jednej wynosi około 7 złotych. Oprócz stanowienia źródła 
energii, biogaz jest również wykorzystywany w ashramowych kuchniach. 

Aby ograniczać zużycie wody, chociaż Muni Seva położony jest nad 
rzeką, to jego mieszkańcy gromadzą deszczówkę, a pola nawadniane są metodą 
kropelkową. Do podgrzewania wody wykorzystuje się kolektory słoneczne, które 
pokrywają dzienne zapotrzebowanie ciepłej wody całego ośrodka, wynoszące 
około 30000 litrów. 
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Ostatnim, dość   niezwykłym ekologicznym rozwiązaniem rozpowszechnionym 
na terenie Ashramu jest wykorzystywanie kuchenek solarnych (zwykłych 
i parabolicznych) do przygotowywania i podgrzewania posiłków. Panele 
fotowoltaiczne, kolektory, jak i kuchenki solarne świetnie spełniają swoje zadania 
dzięki dobrym warunkom nasłonecznienia na terenie Ashramu.

Ryc. 3, 4.
Ekologiczne rozwiązania rozmieszczone na terenie Ashramu

fot. U. Sędziak (3), J. Wnuczek (4)

Dzięki zastosowaniu opisanych rozwiązań ekologicznych, Muni Seva 
Ashram jest niezależny energetycznie, co jest szczególnie ważne ze względu 
na charakter organizacji non-profit. W ten sposób zaoszczędzone środki mogą 
być wykorzystane do rozbudowy placówki i pomocy potrzebującym. Ponieważ 
implementacja rozwiązań energooszczędnych dla takiego ośrodka stanowiła 
działanie pionierskie nie tylko w regionie, ale i w całych Indiach, Ashram dzieli się 
swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi ośrodkami, popularyzuje ekologiczne 
rozwiązania wśród lokalnych społeczności, a nawet zajmuje się produkcją 
własnych kolektorów słonecznych. 

Kutch to region słynący ze słonej pustyni, jednak tym razem naszym celem 
był ośrodek Hunnarshala Foundation, powstały w 2011 r. po trzęsieniu ziemi, 
które pozbawiło dachu nad głową ogromną liczbę Hindusów. Konieczność 
odbudowy całych wiosek zrodziła pomysł na powstanie organizacji angażującej 
poszkodowanych w proces odbudowy domów. Dotychczas realizowany w Indiach 
program mieszkaniowy nie cieszy się powodzeniem. Ludzie przesiedleni do 
betonowych bloków, zlokalizowanych przeważnie na przedmieściach miasta, 
opuszają je po paru miesiącach, powracając do naturalnego środowiska, w którym 
się wychowali. Mając na uwadze błędy popełnione przez rząd, Hunnarshala 
Foundation inaczej podchodzi do budownictwa, opierając je na zwiększaniu 
świadomości ludzi, których uczy jak przy użyciu odpadów czy minimalnych 
nakładów finansowych zapewnić sobie godne warunki życia. Fundacja działa 
w myśl zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze losy przyszłych pokoleń. 
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Ryc. 5, 6, 7.
Dach z włókien juty z gliną nawiniętej na drewniane deski

fot. J. Wnuczek

Ryc. 8.
Ekologiczne i estetyczne 
rozwiązania na terenie 
Hunnarshali 
fot. J. Wnuczek

Jej działalność obejmuje również edukację w kategoriach rzemieślniczych oraz 
artystycznych. Ponadto posiada ona własne laboratorium do badań właściwości 
materiałów budowlanych. Niektóre prototypy jednostek mieszkalnych można 
zobaczyć na terenie siedziby fundacji. Różnorodność rozwiązań, wykorzystanych 
materiałów, dbałość o szczegóły oraz forma budynków wprawiają w osłupienie.

U. Sędziak, J. Wnuczek – Ekologia w Indiach – współczesny trend czy coś więcej?

Do najciekawszych rozwiązań, które zobaczyłyśmy należał dach 
zrobiony z rolek, na które nawinięte jest włókno z juty namoczone gliną, 
meble z recyklingu statków, dom i posadzka z ubijanej ziemi, ażurowe schody 
produkowane na miejscu, czy elewacje ozdobione artystycznymi malunkami.  
Wszystkie budynki przemyślane są w najdrobniejszym detalu od użytych 
materiałów przez wielkość i ilość otworów do ozdobnych płytek. Naturalne 
surowce wytwarzają mikroklimat we wnętrzu oraz sprawiają, że ciężko rozstać 
się z tak niesamowitym miejscem.
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Ryc. 9, 10.
Ekologiczne i estetyczne rozwiązania na terenie Hunnarshali 

fot. J. Wnuczek

Na bazie naszych obserwacji i rozmów z twórcami przedstawionych 
ośrodków można wyciągnąć wniosek, iż szacunek do natury jest głęboko 
zakorzeniony w kulturze i tradycji wedyjskiej oraz hinduistycznej. Kiedy tylko 
pozwalają na to środki, to ekologia i zrównoważony rozwój stają się nie tylko 
narzędziem do poprawy stanu środowiska, ale także funkcjonowania habitatu, 
a co za tym idzie – życia człowieka. Zastosowanie architektury wernakularnej 
i lokalnych materiałów udowadnia, iż dom to coś więcej niż wylanie betonu czy 
wstawienie mebli, że nie liczy się wyłącznie efekt końcowy, ale ważny jest cały 
proces kształtujący habitat.
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Ecology in India – a modern trend or something more?

Summary

The srticle represents the authors’ observations regarding ecological problems 
in India, their sources and the ways to counteract them by examining the activity 
of Muni Seva Ashram and Hunnarshala Foundation. Based on this institution’s 
example, attempt was made to find the answer for how sustainable development 
manifests itself in Indian conditions and what lies at the root of its use.

Recenzowała dr inż. arch. Renata Mikielewicz
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O łukach Manuela Szczęśliwego

Artykuł jest na temat łuków, które są środkiem wyrazu architektonicznego 
w stylu manuelińskim. Zaprezentowano wybrane rodzaje łuków oraz 
ich planimetryczne konstrukcje na przykładach zabytków tego okresu, 
odwiedzonych przez autora podczas podróży do Portugalii w 2015 roku: 
Igreja de Jesus w Setúbalu, Igreja de São Julião w Setúbalu, i Mosteiro 
dos Jerónimos de Belém w Lizbonie.

W II połowie XV wieku rozpoczął się okres dalekomorskich wypraw i odkryć 
geograficznych. Prym wiedli w tym Hiszpanie i Portugalczycy. Kiedy w 1495 roku 
na tron wstąpił Manuel Szczęśliwy, portugalskie wyprawy przeżywały prawdziwy 
rozkwit. To on sfinansował wyprawy Vasco da Gamy, Pedra Alvareza Cabrala, 
Gaspara Corte-Real, Francisco de Almeida oraz Alfonsa de Albuquerque. 
Wspieranie wypraw zaowocowało wzbogaceniem państwa. Manuel Szczęśliwy 
był mecenasem sztuki i fundatorem wielu budynków. Za jego panowania powstał 
w Portugalii nowy styl, nazwany z czasem od imienia władcy manuelińskim1. 

Styl manueliński zaliczany jest do architektury późnego gotyku. Budowle 
wykonane są z kamienia. Charakterystyczną cechą jest bogactwo dekoracji 
rzeźbiarskich. Przeważają motywy marynistyczne przedstawiające głównie 
liny okrętowe, kotwice, rośliny wodne, uzupełnione motywami orientalnymi, 
geometrycznymi oraz elementami heraldycznymi2. Tak jak w większości budowli 
gotyckich, również w stylu manuelińskim najważniejszymi środkami wyrazu 
architektonicznego są łuki. To one nadają tym budynkom charakterystyczny 
wygląd i tworzą ich strukturę3.

Celem artykułu jest przedstawienie różnych rodzajów łuków oraz ich 
planimetrycznych konstrukcji jako głównych detali architektonicznych stylu 
manuelińskiego. Do przygotowania zaprezentowanych w artykule konstrukcji 
wykorzystano materiały bibliograficzne pochodzące z XIX i XX stulecia. 
Opracowane na potrzeby niniejszego artykułu konstrukcje są prawdopodobną 
wersją tworzenia łuków stylu manuelińskiego.

Architektura późnego gotyku jest bardzo rozbudowana w swoich formach 
i dekoracjach, które ukrywają konstrukcje geometryczne wykorzystane przy 
jej powstawaniu. Głównymi zasadami jest bazowanie na kwadracie (zasada 

1 G.  Dehio,  G.  von Bezold, Die kirchliche Baukunst des Abendlandes (Band 2) 
Stuttgart 1901 s. 486.

2 W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 2008 s. 181.
3 Tamże s. 149.
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ad quadratum) i trójkącie (zasada ad triangulum)4. Wykorzystywano przede 
wszystkim trójkąty równoboczne jako idealne, choć ze względów konstrukcyjnych 
lub dla osiągnięcia odpowiedniego zamierzenia artystycznego stosowano również 
inne trójkąty równoramienne.

Najbardziej charakterystycznym łukiem okresu gotyckiego jest ostrołuk 
klasyczny. Przykładem jego zastosowania jest portal wejściowy Igreja de Jesus 
w Setúbalu (ryc. 1). Konstruowanie ostrołuku klasycznego (ryc. 2) przy danej 
rozpiętości łuku AA’, polega na wykreśleniu dwóch okręgów o środkach 
w punktach A i A’ oraz promieniu długości AA’. W ten sposób powstaje trójkąt 
równoboczny ABA’, na którym opisany jest ostrołuk o punktach podstawowych 
A, A’ i punkcie szczytowym5 B.

Kolejnym rodzajem łuku zastosowanym w portalu Igreja de Jesus jest łuk 
kotarowy czterodzielny. Przy danej rozpiętości łuku AA’ należy skonstruować 
trójkąt równoboczny ABA’ (ryc. 3). Następnie wyznacza się punkt C i C’ tak, aby 
powstały kolejne dwa trójkąty równoboczne ABC i A’BC’. Kolejnym krokiem jest 
wyznaczenie punktów K, L, K’, L’ będących odpowiednio środkami odcinków 
AC, BC, A’C’ i BC’. Następnie zatacza się okręgi o środkach w punktach K, L, 
K’, L’ promieniu równym połowie długości boku trójkąta równobocznego. W ten 
sposób zostają wyznaczone punkty S i S’ – środki odcinków AB i A’B oraz łuki 
składowe AS, S’B, A’S’, S’B łuku kotarowego czterodzielnego ASBS’A’.

4 P.  Trzeciak,  1000 tajemnic architektury, Warszawa 1988, ss. 105-107.
5 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna (Tom 9) [online], Kraków 1929,  

ss. 240-241.

Ryc. 1.
Portal Igreja de Jesus

fot. autora

Ryc. 2.
Ostrołuk klasyczny

oprac. autora
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W portalu Igreja de São Julião w Setúbalu został wykorzystany kolejny łuk 
kotarowy, tym razem trójdzielny (ryc. 4). Jego konstrukcja jest bardzo podobna 
do łuku czterodzielnego. Rozpoczyna się od wyznaczenia trzech trójkątów 
równobocznych ABA’, ABC i A’BC’ (ryc. 5) oraz punktów K, K’ – środków 
odcinków AC, A’C’. Następnie zataczane są trzy okręgi o środkach w punktach K, 
K’, B i promieniach równych połowie długości boku trójkąta równoramiennego. 
W ten sposób powstają łuki AS, SS’ i S’A’, będące składowymi łuku kotarowego 
trójdzielnego ASS’A’.

Ryc. 3.
Łuk kotarowy czterodzielny

opracowanie autora

Ryc. 4.
Portal boczny Igreja de São Julião

fot. autora

Ryc. 5.
Łuk kotarowy trójdzielny

oprac. autora

W portalu bocznym Igreja de São Julião wykorzystany został również łuk 
trójlistny (ryc. 4). W zależności od zastosowanej konstrukcji geometrycznej łuk 
ten posiada kilka odmian różniących się drobnymi szczegółami. Konstrukcję 
tego łuku zaczyna się od wyznaczenia trójkąta równobocznego ABA’ (ryc. 6). 
Następnie za pomocą dwusiecznych kątów trójkąta AS, A’S’ i BT wyznacza się 
jego środek okręgu wpisanego w trójkąt O. W tak utworzony okrąg wpisuje się 
kolejny trójkąt równoboczny, tak by jego wierzchołki C, C’, D były punktami 
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przecięcia okręgu z dwusiecznymi kątów trójkąta ABA’, niebędącymi punktami 
stycznymi. Kolejnym etapem jest wyznaczenie trzech okręgów o środkach 
w punktach C, C’, D i promieniach równych połowie długości boku trójkąta 
CDC’. Na koniec w punktach A i A’ poprowadzone są proste prostopadłe do AA’, 
które są styczne w punktach E, E’ do okręgów o środkach w punktach C, C’. 
Tak został skonstruowany łuk trójlistny AEUU’E’A’.

Kolejnym łukiem w portalu Igreja de São Julião w Setúbalu jest łuk 
płomienisty (ryc. 4). Ten rodzaj łuku powstaje z połączenia łuku trójlistnego 
i tak zwanego „oślego grzbietu”, stąd jego inna nazwa „trójlistny w ośli grzbiet”. 
Rozpiętość łuku AA’ należy podzielić na 6 równych odcinków, uzyskując punkt 
C, będący środkiem odcinka AA’ i takie punkty B, B’, że odcinki AB i B’A’ mają 
długość 1/6 odcinka AA’ (ryc. 7). Wyznaczamy trzy okręgi o środkach w punktach 
B, C i B’ oraz promieniu równym długości AB. Następnie wyznaczane są trójkąty 
równoboczne, BCD, B’C’D’ i CDD’. Z punktów D i D’ konstruowany jest kwadrat 
DEE’D’. Następie kreślone są cztery okręgi o środkach w wierzchołkach kwadratu 
DEE’D’ i promieniach równych długości AB (= 1/2 |DD’|). Tak otrzymuje się 
„ośli grzbiet ad quadratum” FGHG’F’, będący częścią składową całego łuku 
płomienistego AFGHG’F’A’.

Ryc. 6.
Łuk trójlistny
oprac. autora

Ryc. 7.
Łuk płomienisty

oprac. autora
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Styl manueliński wykorzystywał również łuk półkolisty i jego pochodne. 
Jednym z przykładów był opisany już łuk trójlistny. Innym przykładem jest 
szczególny przypadek „oślego grzbietu”, który wyjątkowo konstruowany jest 
z łuków składowych powstałych z trzech, a nie czterech okręgów. Tego typu 
łuk nazywany jest stępkowym, gdyż przypomina odwrócone dno łodzi. Jest to 
również nawiązanie do motywów marynistycznych i główny motyw otworów 
okiennych i portali klasztoru Hieronimitów w Belém w Lisbonie (ryc. 8). Przy 
danej rozpiętości AA’ wyznaczany jest punkt O, będący środkiem odcinka AA’. 
Następnie zatacza się okrąg o środku w punkcie O i promieniu długości AO. 
Odcinki AO i OA’ dzieli się na połowy, wyznaczając punkty B i B’, przez które 
prowadzi się proste prostopadłe do AA’. Następnie wyznacza się kolejny okrąg 
o środku w punkcie O i promieniu równym odcinkowi AB’ (3/4 |AA’|) . Punkty 
przecięcia tego okręgu i prostych prostopadłych do AA’ przechodzących przez 
punkty B i B’, nazwane odpowiednio R, R’ prowadzone są proste RO i R’O. W ten 
sposób wyznaczone zostały punkty S i S’ będące punktami przecięcia prostych 
z okręgiem o środku w punkcie O i promieniu AO. Następnie wyznacza się dwa 
okręgi o środkach w punktach R i R’ i promieniach długości RS. W ten sposób 
otrzymuje się łuk stępkowy ASBS’A’, pozostawiając widoczny półokrąg AA’.

Ryc. 9.
Łuk stępkowy
oprac. autora

Ryc. 8.
Portal Mosteiro dos Jerónimos de Belém

fot. autora

J. Striker – O łukach Manuela Szczęśliwego
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Ryc. 10.
Empora Mosteiro dos Jerónimos de Belém

fot. autora

Ryc. 11.
Ostrołuk obniżony 

oprac. autora

Ostatnim omówionym w tym artykule łukiem jest łuk ostry obniżony, 
wynaleziony w IX wieku na terenach Persji, często stosowany w architekturze 
arabskiej na obsarach muzułmańskiego kręgu kulturowego rozciągającego się 
od Półwyspu Iberyjskiego, przez północną Afrykę, Bliski Wschód, po Indie. 
W architekturze europejskiej został rozpowszechniony w Anglii pod koniec 
panowania dynastii Tudorów, stąd jego druga nazwa „łuk Tudorów”. Jednak 
w Portugali znany był już dużo wcześniej z racji panowania arabskiego. 
Przykładem zastosowania tego rodzaju łuku jest wsparcie empory w Klasztorze 
Hieronimitów w Belém (ryc. 10). Konstrukcję ostrołuku obniżonego rozpoczyna 
się od podziału danej szerokości AA’ na cztery równe odcinki AB, BC, CB’, B’A’ 
(ryc. 11). Następnie należy wyznaczyć dwa okręgi o środkach w punktach B i B’ 
i promieniu równym długości odcinka AB oraz trzy okręgi o środkach w punktach 
B, C, B’ i promieniach równych odcinkowi AC. Punkty przecięcia okręgu o środku 
w punkcie C z okręgami o środkach w punktach B i B’, poniżej odcinka AA’, 
wyznaczają punkty O i O’. Z punktu O prowadzona jest prosta przechodząca przez 
punkt B i przecinająca okrąg o środku w punkcie B i promieniu AB w punkcie E. 
W sposób analogiczny wyznaczony jest punkt E’. Następnie kreślone są dwa okręgi 
o środkach w punktach O oraz O’ i promieniu równym długości OE. Powstają 
cztery łuki składowe AE, ED, DE’, E’A’, tworzące ostrołuk obniżony AEDE’A’.

W średniowieczu, poza podstawami nauczanymi w ramach szkoły średniej 
(quadrivium), geometria była uważana za jedną z tajemnic zawodowych 
przekazywanych tylko członkom cechu. Za jej wyjawienie groziła nawet kara 
śmierci, dlatego z czasem nabrała zabarwienia mistycznego, jakby chodziło 
o wiedzę tajemną6. Stąd prawie brak średniowiecznych materiałów źródłowych, 
przedstawiających konstrukcje planimetryczne łuków. Jednym z nielicznych źródeł 
przedstawiającym studium ostrołuku jest szkicownik Villarda de Honnecourt’a7 

6 P.  Trzeciak, op. cit. ss. 105-107.
7 E.  Viol le t - le-Duc,  Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe 

siècle, [online] Paryż 1854, s. 439.
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About the arches of Manuel the Fortunate

The article is about the arches, which are a means of architectural expression 
in the Manueline style. It presents selected types of arches and their planimetric 
constructions and examples of monuments of this period, visited by the author 
during a trip to Portugal in 2015: Igreja de Jesus Setubal, Igreja de São Julião in 
Setubal, and Mosteiro dos Jeronimos de Belem in Lisbon.

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK

z XIII wieku, przechowywany w Francuskiej Bibliotece Narodowej (MS. Fr. 
19093). Dopiero w XIX wieku zaczęto upowszechniać konstrukcje łuków 
w publikacjach dostępnych dla szerszego grona odbiorców.

Bogactwo stylu manuelińskiego pozwala na podziwianie prawie wszystkich 
rodzajów średniowiecznych łuków, a wycieczka do Portugalii stała się pretekstem 
do rozważań nad ich konstrukcją.

Summary
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Marta Zielińska
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Architektura po włosku

Tematyką artykułu jest sposób prowadzenia zajęć z przedmiotu 
projektowego na kierunku architektura na uniwersytecie włoskim, 
w miejscowości Pawia. Autorka uważa, że jest on bardzo ciekawy 
i sprzyja kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej.

Rok akademicki 2015/2016 miałam okazję spędzić we Włoszech dzięki 
programowi Erasmus+ i pomocy Politechniki Łódzkiej. Wyjazd ten był dla 
mnie, studentki architektury spełnieniem marzeń, ponieważ Włochy uważane 
są za kolebkę sztuki projektowania budowli. Przez 12 miesięcy uczestniczyłam 
w codziennym życiu zarówno włoskiej uczelni, jak i miasta akademickiego, 
pełnego nie tylko zabytków, ale także fantastycznych miejsc do spędzania 
wolnego czasu. Czas ten poświęciłam nie tylko na naukę, ale także na zwiedzanie 
i poznawanie włoskiej kultury życia. Zrozumiałam, że jeżeli ktoś chce się wtopić 
w grono studentów włoskich musi zaakceptować nie tylko program nauczania, ale 
także pogodzić się z codziennym rytmem ich życia i panującymi zwyczajami jak 
chociażby tym, że pory dnia przeznaczone na posiłek są stałe i są rzeczą „świętą”. 
Doceniłam też smaki kuchni włoskiej, poznałam niektóre jej tajniki. Wciąż 
wspominam urok śniadania złożonego z ciepłego cornetto caldo i cappuccino, 
wszechobecność pysznej i jednocześnie taniej pizzy.

Pawia, w której mieszkałam przez rok, jest małym miasteczkiem położonym 
nad urokliwą rzeką Ticino, 20 min pociągiem od Mediolanu. Liczy około 71 tys. 
mieszkańców z czego 70% stanowią studenci. Jest pełna zabytków. Nad Pawią 
góruje renesansowa katedra, pokryta trzecią co do wielkości kopułą we Włoszech, 
zaprojektowana między innymi przez Leonardo da Vinci i Bramantego. Przez 
Włochów uważana jest jednak za jedną z najbrzydszych katedr na ich ziemi ze  
względu na swoje proporcje. Znakiem rozpoznawczym Pawii jest kryty most 
Ponte Coperto pochodzący z XIV-XV w., przerzucony nad Ticino.

Wzdłuż obu nabrzeży rzeki ciągną się ścieżki spacerowe. Zdecydowanie 
większa część miasta, wraz ze starówką, posadowiona jest na północnym brzegu 
rzeki. Spotkać w niej można liczne średniowieczne i renesansowe zabytki, 
w tym zamek i kościoły. Niedaleko miasta – 30 minut rowerem – położony jest 
zespół klasztorny Certosa di Pavia, którego początki sięgają XIV w. Jest to jeden 
z najważniejszych zabytków późnogotyckich we Włoszech. Zbudowany został 
dla zakonu kartuzów z inicjatywy Gian Gelazzo Viscontiego, który miał swoją 
siedzibę w Pawii.
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Główną instytucją Pawii, będącą magnesem dla rzeszy studentów 
zagranicznych, jest uniwersytet, drugi najstarszy uniwersytet w Europie, tuż 
po bolońskim. Założony został w 1361 r. Jego centralny budynek składa się 
z licznych ramion tworzących 12 urokliwych dziedzińców (uwierzcie mi, bardzo 
łatwo się tam pogubić!). Był on miejscem pracy jednego z najsłynniejszych 
fizyków Alessandra Volty. Dziś o naukowcu przypomina pomnik zdobiący główny 
dziedziniec uniwersytetu. Obecnie Uniwersytet składa się z 18 wydziałów. Nie 
wszystkie mają swoją siedzibę w starych renesansowych murach. Pozostały 
w nich głównie kierunki humanistyczne, między innymi prawo i ekonomia.

Wydziały i kierunki inżynieryjne, w tym Wydział Architektury, znajdują 
się w nowoczesnym budynku, położonym na przedmieściach Pawii. Został  
on zaprojektowany przez znanego włoskiego architekta i zbudowany w latach 
60. XX wieku. Budynek ten, sukcesywnie unowocześniany, jest funkcjonalny 
i posiada wiele udogodnień dla studentów.

Na przykład sale są dobrze przystosowane do projektów grupowych, 
wyposażone w duże wygodne biurka z dostateczną ilością miejsca dla 3-4 osób. 
Wielogodzinna praca na komputerach (własnych notebookach) jest możliwa dzięki 
licznym gniazdom elektrycznym. Oprócz sal projektowych, auli, laboratoriów 

Ryc. 1.
Widok na Ponte Coperto oraz katedrę

fot. autorki
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w budynku znajdują się także sale studyjne. Pomieszczenia te, otwarte dłużej 
niż pozostałe, są przeznaczone do nauki, zarówno indywidualnej jak i grupowej, 
realizowanej poza godzinami zajęć. Korzysta z nich chętnie, zamiast nauki 
w domu, wiele osób, tym bardziej, że cały budynek objęty jest siecią wi-fi, 
dostępną zarówno dla pracowników uczelni, jak i studentów.

Nauczanie architektury na uniwersytecie pawijskim i na Politechnice Łódzkiej, 
mimo wielu wspólnych cech, nie jest jednakowe. Swoje uwagi i spostrzeżenia 
przedstawię na przykładzie przedmiotu: Architektura i kompozycja (Architettura 
e composizione 3).

Jest typowy przedmiot projektowy. Przypisane jest mu 12 pkt ECTS. Zajęcia 
trwają przez cały semestr w wymiarze 12 godzin tygodniowo (jednego dnia  
4 godziny, kolejnego 8 godzin – a więc cały dzień). Zajęcia 4-godzinne są zwykle 
przeznaczone na wykłady ogólne, chociaż pod koniec semestru, gdy jest bliżej 
egzaminu, dotyczą już problemów konkretnych projektów realizowanych przez 
studentów. Wykłady prowadzone są zazwyczaj naprzemiennie przez dwóch 
profesorów. Towarzyszą im zwykle asystenci i doktoranci. Korekty projektu 
prowadzone są przez obu wykładowców na zmianę lub wspólnie, zazwyczaj 
w ciągu zajęć 8-godzinnych. Korekty mogą być prowadzone również przez 
asystentów.

Ryc. 2.
Główne wejście do nowoczesnego budynku uniwersytetu

fot. autorki

M. Zielińska – Architektura po włosku
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Egzamin kończący przedmiot składa się z dwóch części: oceny projektu oraz 
ustnego egzaminu teoretycznego. Ciekawa jest droga powstawania projektu.

Projekty nigdy nie są realizowane samodzielnie. Pracuje się zawsze 
w grupach. Na pierwszych latach studiów praca ma miejsce w parach, na 
późniejszych w grupach 3-4osobowych. Istnieje duża dowolność w dobieraniu 
się w grupy. Jeżeli ktoś chce, może co roku pracować z tymi samymi osobami, 
jednak większość studentów co roku pracuje z kimś innym. Pozwala to poznać 
nie tylko inny sposób myślenia czy też projektowania, ale także nauczyć się pracy 
zespołowej z osobami prezentującymi różne umiejętności, jak również postawy 
i charaktery. Moje opowiadanie o samodzielnej pracy nad projektem realizowanym 
na Politechnice Łódzkiej budziło zdziwienie moich włoskich kolegów.

Tematy projektów realizowanych w ramach przedmiotu: Architettura  
e composizione 3 są uzgadniane przez uczelnię z przedstawicielami władz miasta 
i gminy. Wszyscy studenci, realizujący w danym semestrze przedmiot, spotykają 
się w ramach zajęć z włodarzami terenu. Zwykle przeznaczony jest na to cały 
8-godzinny dzień zajęć. Miejscem spotkania jest np. ratusz czy też filharmonia. 
Tematykę obrad wyznaczają wykłady profesora prowadzącego przedmiot 
i urzędnika odpowiedzialnego za plany rozbudowy terenu. Przekazywane są 
najważniejsze informacje o mieście, omawiane są wymagania stawiane przed 
projektem zarówno przez miasto, jak i przez uczelnię. Przekazywany jest 
program funkcjonalny budynku. Np. ja miałam do zaprojektowania dom opieki 
społecznej połączony z domem spokojnej starości. Na spotkaniu podano dokładny 
spis wymaganych pomieszczeń, ale bez podania powierzchni (np. siłownia, bar, 
miejsce spotkań, poczta), określono liczbę mieszkań (w moim przypadku 20 dla 
starców i 30 dla opieki społecznej).

Po spotkaniu wszyscy wizytują teren, na którym będzie projektowany 
obiekt. Zapoznają się z działką do zabudowy, a także poznają funkcje budynków 
ją otaczających. Profesorowie prowadzący przedmiot czynnie uczestniczą 
w zwiedzaniu terenu, wskazując studentom na co powinni zwrócić uwagę.

Później trwa już praca w grupach 3-4 osobowych, każda pracuje nad 
własnym projektem, ale nadal istnieje forma współpracy między nimi. 
Przykładem jest prowadzenie analiz. Ich tematy przydziela profesor. Każda grupa 
musi przeprowadzić analizę dotyczącą innego problemu, a następnie podzielić 
się jej wynikami z innymi. I tak jedna grupa otrzymuje do analizy usługi na 
planowanym terenie, inna mieszkaniówkę, jeszcze inna tereny zielone. Wyniki 
analiz przedstawione w formie plansz udostępniane są wszystkim studentom.

Rysunki są te same co w Polsce: zagospodarowanie terenu, rzuty, elewacje 
przekroje 1:200, dodatkowo tzw. masterplan (coś w stylu zagospodarowania 
terenu, ale z cieniem), detal całej elewacji, jakie warstwy konstrukcyjne używamy 
itp. 1:20, rzut z dokładnie zaprojektowaną posadzką 1:100.

Innym bardzo ciekawym elementem zajęć są wycieczki organizowane 
przez profesorów poświęcone oglądaniu już istniejących obiektów, będących 
przykładem realizacji tematu w innym mieście, państwie. Podczas mojego pobytu 
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miejscami docelowymi były takie miasta jak Mediolan, Turyn, Paryż, Berlin. 
Wycieczki te, czasem 2-3 dniowe, są doskonałym źródłem inspiracji.

W trakcie pracy nad projektem mają miejsce minimum dwa przeglądy.  
Pierwszy, wcześnie, bo zaraz po analizach, drugi na miesiąc przed egzaminem. Na 
przeglądy zapraszani są wykładowcy innych przedmiotów, profesorowie innych 
uczelni czy też praktykujący architekci. Przeglądy mają za zadanie nie tylko 
kontrolowanie postępu prac, ale także dokładną korektę rysunków, plansz tak, 
aby były jak najlepiej przygotowane przed egzaminem.

Egzamin, tak jak u nas, kończy kilkumiesięczną pracę. Warunkiem podejścia 
do niego jest przygotowanie plansz. Ja np. miałam ich aż siedem. Pierwsza 
część egzaminu poświęcona jest prezentacji projektu (w grupie lub osobno 
w zależności od prowadzącego). W czasie prezentacji trzeba uwzględnić źródło 
inspiracji projektu (np. moja grupa zainspirowała się osiedlem z Amsterdamu, 
które prowadzący przedstawił na jednym z wykładów). Prezentacja powinna 
także przekonać słuchających, że nasz/twój projekt jest najlepszy spośród innych. 
Druga część egzaminu jest sprawdzianem wiedzy teoretycznej studenta i jej relacji 
z tworzonym projektem.

Mój roczny pobyt w Pawii był dla mnie bardzo bogaty w doświadczenia 
związane z odmiennym sposobem prowadzenia zajęć projektowych. Po 
tych kilkunastu miesiącach nauczyłam się dzielić wynikami pracy z innymi,  
a także przyzwyczaiłam się do pracy w zespole w warunkach dużej, często 
wykorzystywanej przez wiele grup sali i dostrzegłam płynące z tego korzyści.

M. Zielińska – Architektura po włosku

Architecture in an italian way

The topic of the article is to compare the way of leading classes of architectural 
design at Universita degli Studi di Pavia. The author believes that it is very 
interesting and fosters teamwork skills.

Recenzował dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
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Politechnika Łódzka

Rabat – harmonia tradycji i nowoczesności

Celem artykułu jest przybliżenie rozwoju architektury nowoczesnej 
w Rabacie – mieście, które stało się stolicą państwa, gdy Maroko 
zostało objęte protektoratem francuskim w 1912 roku. Jak wpłynęło 
to na rozbudowę miasta, czy uszanowano tradycję urbanistyczną, jak 
dzisiaj rozwija się Rabat?

Rabat, stolica Maroka, miasto, w którym splatają się bogate konteksty 
historyczne, kulturowe, nowoczesne idee architektoniczne i urbanistyczne oraz 
wpływy Europejskie – przestrzeń, w której tradycja muzułmańska przenika się 
z kulturą europejską, szanując wzajemnie swoje wartości. W mojej prezentacji 
chciałabym przedstawić specyfikę miasta oraz jego rozwój od najstarszych części 
po dzisiejsze przekształcenia urbanistyczne oraz jego architekturę – zarówno 
tę tradycyjną, jak i architekturę ostatniego stulecia, która w Rabacie czyni ukłon 
w stronę przeszłości, eksponując zarówno dorobek historyczny, jak również nowe 
idee modernistyczne przybyłe z Europy. 

Maroko leży po zachodniej stronie Afryki Północnej, Rabat natomiast jest 
usytuowany w północnej części kraju nad oceanem Atlantyckim przy ujściu rzeki 
Bouregreg. Po drugiej stronie rzeki znajduje się miasto Sale, tworzące z Rabatem 
zespół miejski. Miasta są ze sobą dobrze skomunikowane i tworzą razem spójną 
kompozycję1. Rabat powstał w XI wieku, funkcję stolicy pełni od 1912 roku2, gdy 
Maroko stało się kolonią francuską. Po odzyskaniu niepodległości w 1956 roku 
stał się stolicą niepodległego państwa.

Podstawy rozwoju budownictwa w Północnej Afryce można uznać za 
zaczerpnięte z islamu, w tym rozwój architektury marokańskiej, planowania 
przestrzennego od skali miasta do skali wnętrza oraz detali architektonicznych3. 
Aby zrozumieć plan marokańskiego miasta, należy zwrócić uwagę na jego 
poszczególne części. 

1 Abrradi  Alaoui  Y. ,  Amrani  H. ,  Belat ik  M.,  Bennani  I ,  Chofr i  A. , 
Et tahir i  A. ,  Kafas  S. ,  Kabir i  Alaoui  M.,  Sal ih  A. ,  Skount i  A. , Rabat, 
Capitale moderne et ville historique : Un patrimoine en partage [online], Rabat 2011. 
[dostęp 2 grudnia 2016] s. 19. Dostępny w Internecie http://whc.unesco.org/uploads/
nominations/1401.pdf

2 Tamże, s. 24.
3 S.  O’Meara, Labyrinth: Moroccan Medinas, [w:] Architecture and Urbanism in the 

Middle East, The Middle East Institute, [online], [dostęp 2 grudnia 2016], s. 7. Dostępny 
w Internecie http://eprints.soas.ac.uk/20494/1/Architecture_and_Urbanism_in_the_
Middle_East.pdf  O’Meara S., Labyrinth: Moroccan Medinas, [w:] Architecture and 
Urbanism in the Middle East, The Middle East Institute, [online], [dostęp 2 grudnia 
2016], s. 7. Dostępny w Internecie http://eprints.soas.ac.uk/20494/1/Architecture_and_
Urbanism_in_the_Middle_East.pdf
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Medina to stara dzielnica arabskich miast, ich serce historyczne, zwłaszcza 
w Afryce Północnej. Mediny w Północnej Afryce często charakteryzują się 
podobną strukturą oraz rozplanowaniem, ale różnią się od starych części 
europejskich miast. Przez brak symetrii w planowaniu sprawiają wrażenie 
nieco chaotycznych i nieuporządkowanych. Mediny często dzieli się na część 
publiczną oraz prywatną, dodatkowo zazwyczaj medinę obiega mur oddzielający 
ją od nowszej części miasta. Ulice różnią się rozmiarem, w zależności od swojej 
funkcji, rzadko są proste, a razem z układem budynków formują skomplikowany 
labirynt. Często zdarza się, że dostęp światła dziennego do ulicy jest ograniczony, 
wręcz niemożliwy przez gęstą, wysoką w stosunku do szerokości ulic zabudowę4.

Przestrzeń publiczna jest podporządkowana obowiązującej hierarchii. 
Meczet, souk i madrasa znajdują się w centrum, następnie w okręgu otaczającym 
centrum można sytuować szkoły, łaźnie publiczne, a następnie, dopiero zabudowę 
mieszkaniową oraz sklepy codziennego zaopatrzenia5.

Souk to nazwa określająca rynek lub bazar zlokalizowany w medinie, 
gdzie ulice są często przekryte tymczasowym zadaszeniem lub tkaninami, tak 
aby uchronić kupujących przed palącymi promieniami słońca. Zachowuje się 
odsłonięte niektóre części ulic oraz przerwy w zabudowie, tak aby zapewnić 
wentylację. W souku również obowiązuje hierarchia rozmieszczenia – nie 
budynków, lecz sprzedawanych towarów. W samym centrum znajdują się towary 
o znaczeniu religijnym lub kulturowym, natomiast im bardziej zbliżamy się do 
wyjścia, tym więcej pojawia się przedmiotów codziennego użytku6.

Medina Rabatu rozciąga się na powierzchni 91 ha o kształcie trapezu, 
od Oceanu Atlantyckiego po stronie północnej oddziela ją cmentarz Laalou, od 
południa ograniczona jest murem andaluzyjskim, wybudowanym w XVII wieku, 
od wschodu rzeką Bouregreg, a od zachodu fortyfikacją Almohadów z XII wieku7. 
Medina składa się z części centralnej oraz obrzeży. W części centralnej ulice są 
nieregularne, a miejsca zamieszkania zgrupowane. Obrzeża są bardziej regularne, 
ponieważ elementem przewodnim jest oś główna, do której prostopadle 
podporządkowują się ulice.

4 Brunzel l  T. ,  Duric  S, Moroccan Architecture, traditional and modern - A field study 
in Casablanca, Morocco [online], Lund 2012.  [dostęp 2 grudnia 2016], s. 79. Dostępny 
w Internecie http://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/Ex jobb/Moroccan_Architecture__
traditional_and_modern.pdf

5 Tamże.
6 Tamże.
7 Abrradi  Alaoui  Y. ,  Amrani  H. ,  Belat ik  M.,  Bennani  I ,  Chofr i  A. , 

Et tahir i  A. ,  Kafas  S. ,  Kabir i  Alaoui  M.,  Sal ih  A. ,  Skount i  A. , Rabat, 
Capitale moderne et ville historique: Un patrimoine en partage [online], Rabat 2011. 
[dostęp 2 grudnia 2016] s. 76. Dostępny w Internecie: http://whc.unesco.org/uploads/
nominations/1401.pdf
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Ważnym elementem przestrzeni starej części Rabatu jest Kasba Oudaia, 
leżąca po północno-wschodniej stronie miasta. Usytuowana na kamiennym 
przylądku, góruje nad mediną Rabatu i Sale, u wybrzeża Oceanu Atlantyckiego 
oraz delty rzeki Bouregreg. Jest to średniowieczna forteca, tymczasowa siedziba 
Almohadów za czasów ich panowania. Mimo że układ urbanistyczny przechodził 
wiele zmian przez wieki, dziś nadal zachowuje cechy charakterystyczne mediny, 
tradycyjnego splotu ulic, odznaczającego się organizacją hierarchiczną otoczenia 
przez wyznaczenie głównej ulicy prowadzącej od bramy wejściowej do meczetu 
oraz miejsc publicznych8. Kasba Oudaia skrywa w sobie ogromne dziedzictwo 
architektoniczne i artystyczne, które świadczy o stałej działalności człowieka 
na jej terenie. 

Pojawienie się architektury nowoczesnej w Maroku można odnieść do 
rozwoju architektury w Europie w XX wieku. Bardzo duży wpływ na rozwój 
architektury nowoczesnej w Północnej Afryce miała architektura francuska. 
W 1912 roku Francja objęła część Maroka protektoratem ze stolicą w Rabacie. 
W tym czasie wybudowano wiele nowych osiedli, a po odzyskaniu przez Maroko 
niepodległości, nowoczesne tendencje w architekturze były kontynuowane9.

Nowoczesne dzielnice znacznie różnią się od mediny, zostały zaplanowane 
według określonych wzorców, zachowują określony, regularny układ urba-
nistyczny, są skomunikowane szerokimi i długimi alejami, zaczęto także 
w większości realizacji stosować beton zbrojony i stal.

W okresie francuskiego protektoratu Francuzi stworzyli nowe miasta 
zbudowane na granicy murów mediny, obecnie noszą nazwę Ville Nouvelle10. 
Gdy Rabat stał się stolicą polityczną kraju w 1912 roku, rozpoczął się nowy 

8 Tamże s. 123.
9 Proulx C. , L’aménagement du territoire au Maroc : survol des politiques urbanistiques 

et environnementales ressources naturelles protection du patrimoine [online], Marrakech 
2004. [dostęp 2 grudnia 2016], s. 17. Dostępny w Internecie http://www.unesco-paysage.
umontreal.ca/uploads/documents/amenagement_terroire_cedric.pdf

10 Tamże.

Ryc. 1.
Widok kasby znad brzegu 

rzeki Bouregreg
fot. autorki



288

Łódź U Like 2015/2016

rozdział w historii jego rozwoju. Wykonaniem projektu rozbudowy zajął się 
architekt krajobrazu Jean-Claude Forestier oraz urbanista Henri Prost, którzy 
zamiast tworzyć nowy układ urbanistyczny, postanowili dostosować się do starej 
części miasta. Projektowane założenie miało stać się przedłużeniem starego 
układu po zewnętrznej stronie starych fortyfikacji. Nowe centrum  polityczne 
i administracyjne miasta nawiązuje do dominant historycznych, takich jak  
Medina, Kasba Oudaia, Meczet al-Sunna, Meczet Hassana. Nowe arterie 
komunikacyjne nawiązują osiowo do założeń historycznych, na przykład Aleja 
Mohameda V jest przedłużeniem głównej ulicy starego miasta. Projekt zakładał 
również stworzenie możliwości rozbudowy miasta na zewnątrz w charakterze 
nowoczesnej stolicy skupiającej wiele instytucji o działalności kulturalnej 
i intelektualnej11.

W Rabacie większość budynków powstałych przy alei Mohammeda V 
wybudowano w stylu neomauretańskim, ale styl art deco mimo to pozostaje 
dominujący12. Styl art deco dąży do prostoty i funkcjonalności przy wykorzystaniu 
nowych technologii w budownictwie, wprowadza do architektury idee 
nowoczesności, nie rezygnując z dekoracji. Motywy dekoracyjne czerpie z tradycji, 
nadając im często geometryczny charakter. W powstających budynkach można 
zauważyć proste formy, zgeometryzowaną dekorację, stosowane równoległych 
podziałów na elewacji. 

Interesującym budynkiem jest dworzec kolejowy, również prezentujący styl 
art deco. Znajduje się on przy ulicy Mohammeda V i wieńczy plac o tej samej 
nazwie. Został zaprojektowany przez architekta Adriena Laforgueau na początku 

11 Abrradi  Alaoui  Y. ,  Amrani  H. ,  Belat ik  M.,  Bennani  I ,  Chofr i  A. , 
Et tahir i  A. ,  Kafas  S. ,  Kabir i  Alaoui  M.,  Sal ih  A. ,  Skount i  A. , Rabat, 
Capitale moderne et ville historique : Un patrimoine en partage [online], Rabat 2011. 
[dostęp 2 grudnia 2016] s. 22. Dostępny w Internecie http://whc.unesco.org/uploads/
nominations/1401.pdf

12 Tamże.

Ryc. 2.
Widok na Nowe Masto 
z kasby
fot. autorki
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lat dwudziestych XX wieku13. Jest to budynek zachowujący czystą estetykę tej 
epoki. Główna fasada jest symetryczna, a część środkowa dworca, mieszcząca 
hall, ma podwójną wysokość. Budynek został skomponowany z prostych brył 
geometrycznych i wybudowany głównie z betonu zbrojonego. 

Niedawno pojawiła się koncepcja przebudowy dworca, lecz jego wygląd 
zostanie w pełni zachowany, bowiem zyskał on już renomę monumentu 
urbanistycznego oraz znaku szczególnego stolicy. Nowy dworzec Rabatu będzie 
przedłużeniem dworca istniejącego, który ma zostać przekształcony w galerię 
sztuki. Nowy dworzec ma składać się z przekrycia, wewnętrznej przestrzeni 
publicznej z otworem w posadzce parteru, który zapewniać będzie widok 
przejeżdżających pociągów, oraz z budynku trzykondygnacyjnego. Kompleks ma 
pełnić nie tylko rolę komunikacyjną, ale ma również stać się centrum handlowym, 
usługowym, zawierającym również powierzchnie biurowe14.

Interesującą inwestycją ostatnich lat jest Marina Bouregreg, 
zlokalizowana u ujścia rzeki Bouregreg, na wybrzeżu miasta Sale. Jest otoczona 
prestiżowymi miejscami historycznymi, zaprojektowana jako duży kompleks 
zabudowy mieszkaniowej, której towarzyszą obiekty usługowe oraz miejsca 
rozrywki. Co ważne, budynki nie dominują w panoramie miasta, a wtapiają się 
w kontekst historyczny. Pomimo użycia nowoczesnych materiałów, zachowano 
kolorystykę odpowiadającą starej części miasta. W elewacji zastosowano biały 
tynk oraz okładziny w różnych odcieniach jasnego brązu. Duże poziome okna 
rozmieszczone regularnie nawiązują do estetyki modernizmu. Budynek wygląda 
tak, jakby prostopadłościany w kolorze białym i brązowym przenikały się ze sobą, 
przesłaniały się nawzajem, zupełnie tak jak budynki mediny czy kasby. Jest to 

13 Tamże.
14 Mohammed VI lance les travaux de construction des nouvelles gares de Rabat[online]

Rédaction du HuffPost Maroc, 7 marca 2016 [dostęp 2 grudnia 2016] Dostępny 
w Internecie: http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/07/gare-rabat-agdal-
maroc_n_9400840.html
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najbardziej widoczny i oczywisty przykład nawiązania architektury nowoczesnej 
do starej części miasta, około tysiąc lat starszej. Jest to przykład poszanowania 
pierwotnych wartości architektury tego miejsca bez chęci dominacji,  nadal 
jednak pozostaje rozwiązaniem nowoczesnym, wygodnym, zapewniającym 
mieszkańcom wszelkie udogodnienia.

Warto wspomnieć o jednej szczególnie ważnej inwestycji, która została 
przeprowadzona w Rabacie w ostatnich latach w celu usprawnienia komunikacji 
w mieście. W części historycznej miasta, znajdującej się na styku dwóch miast – 
Rabatu i Sale –  przez ostatnie lata odnotowano wzrost ruchu samochodowego. 
Szczególnie obciążona była ulica Al Marsa, która łączyła nowo wybudowaną 
trasę szybkiego ruchu wzdłuż Atlantyku z mostem łączącym Rabat i Sale. 
Zakłócało to ciągłość ruchu między mediną a kasbą oraz powodowało dodatkowy 
hałas i zanieczyszczenie w obszarze, którego dominującą funkcją powinna być 
turystyka, a wraz z nią swobodny ruch pieszy. Zdecydowano się na poprowadzenie 
tunelu biegnącego pod Ogrodami Andaluzyjskimi, zabytkową tkanką miejską, 
który kończy się wraz z murami kasby. Jego długość wynosi około 1022 metrów15. 
Inwestycja rozpoczęła się w 2007 roku i zakończyła się po około trzech latach. 
Obecnie tunel nie tylko rozwiązuje główne problemy komunikacyjne, ale również 
kieruje nasz wzrok na mury kasby. 

Architektura z początku XX wieku w Maroku została zaprojektowana według 
zasad zupełnie różnych niż te wynikające z kultury marokańskiej, według których 
powstawały mediny, jednak nie zaprzeczała im zupełnie. W latach dwudziestych 
XX wieku nastąpił rozwój art deco. Rozpoczęło się poszukiwanie sposobu dekoracji 
odpowiedniego przy zastosowaniu nowych technik i materiałów, takich zwłaszcza 
jak stal i beton zbrojony, oferujących wolność wyrazu architektonicznego, do tej 
pory ograniczoną ze względu na stosowane rozwiązania materiałowe. Budynki 
powstałe między rokiem 1920 a 1930 wniosły do architektury marokańskiej wiele 
różnych wpływów europejskich. Odzwierciedlają one połączenie elementów 
zaczerpniętych z zachodu oraz tych wywodzących się ze sztuki muzułmańskiej. 
Centrum miasta łączy więc w sobie różne style architektoniczne, przejawiające się 
w formie, proporcjach oraz sposobie rozmieszczenia detalu16. Obecnie architekci 
i urbaniści dokładają starań, by chronić dorobek historyczny miasta.

15 Abrradi  Alaoui  Y. ,  Amrani  H. ,  Belat ik  M.,  Bennani  I ,  Chofr i  A. , 
Et tahir i  A. ,  Kafas  S. ,  Kabir i  Alaoui  M.,  Sal ih  A. ,  Skount i  A. , Rabat, 
Capitale moderne et ville historique : Un patrimoine en partage [online], Rabat 2011. 
[dostęp 2 grudnia 2016] s. 214. Dostępny w Internecie: http://whc.unesco.org/uploads/
nominations/1401.pdf

16 Tamże.
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Rabat – harmony of tradition and modernity

Summary 

The aim of the article is to explain  development of modern architecture in Rabat 
– city which has become a capital when France established a protectorate over 
Morocco in 1912. What was the influence of this on upcoming city extension? Was 
the tradtion respected? How urban development looks like in Rabat today?
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– praca zespołowa,
• Konkurs SARP na projekt modernizacji ul. Piotrkowskiej, I równorzędna 

nagroda – praca zespołowa,
• Ogólnopolski Konkurs na Projekt Adaptacji EC1 – Elektrociepłowni w Łodzi na 

Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Energopolis”, I nagroda – praca zespołowa,
• Międzynarodowy Konkurs na Projekt Specjalnej Strefy Sztuki w Łodzi – praca 

zespołowa,
• Międzynarodowy Konkurs na Projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Warszawie – praca zespołowa,
Jest autorem monografii „Dziedzictwo – detale wyposażenia przestrzeni 
publicznych Łodzi na tle innych miast”, wielu artykułów, referatów i wystąpień 
poświęconych miastu, zwłaszcza dotyczących jakości przestrzeni publicznych. 
Od 2009 r. doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. 
W 2014 r otrzymał na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk pięknych 
w Krakowie tytuł doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie sztuki projektowe.

Kadra naukowa
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Magdalena Bednarkiewicz – Łodzianka, absolwentka PŁ, obecnie pracownik 
Zakładu Historii Architektury, Rewitalizacji i Konserwacji Zabytków Instytutu 
Architektury i Urbanistyki PŁ. W 2003 r. uzyskała tytuł dr nt. w specjalności 
architektura i urbanistyka. Architekt czynny zawodowo,  posiadający uprawnienia 
projektowe i budowlane od 1997 r. Podróżowanie to bliskie i dalekie, to kartki 
w jej życiu, które – zrywane w odpowiednim momencie – służą jako materiał 
dydaktyczny na zajęciach ze studentami.

Andrzej Bulanda – Urodzony w Warszawie w 1955 roku, architekt, konstruktor, 
absolwent wydziałów Architektury i Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 
którą ukończył w 1984 roku oraz architektury na University of Detroit (1983).
Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Graduate School of Design Harvard 
University, wykładowcana Penn State University. Doświadczenia projektowe 
zdobywał między innymi w Berlinie Zachodnim (Freii Otto/Rolf Gutbrod 
1979-81), w Bostonie (Benjamin Nutter Architects 1986-87), w Nowym Yorku 
i w Grenoble (Groupe 6, 1989-90). Od 1991 roku wraz z Włodzimierzem Muchą 
prowadzi autorską pracownię „Bulanda, Mucha Architekci” w Warszawie.
Współautor wielu nagrodzonych prac konkursowych i realizacji, w tym BRE 
Banku w Bydgoszczy, Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornie, sali sportowej 
w Konstancinie-Jeziornie, zespołu Cameratta – osiedla Eko-Park w Warszawie, 
rozbudowy Biblioteki Publicznej w Warszawie, budynku Prudential w Warszawie, 
Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, zespołu Koneser w Warszawie, Młynów 
Rothera w Bydgoszczy, klubu sportowego „Deski”, budynku apartamentowego 
przy ul. Pięknej w Warszawie, budynku biurowego przy ul. Chmielnej 
w Warszawie.
Laureat wielu nagród i konkursów. Autor licznych artykułów i publikacji 
w prasie fachowej, m.in.: „Architektura-Murator”, „Architektura & Biznes” oraz 
„Rozmowy o Architekturze” – wywiadu rzeki z prof. Jerzym Sołtanem (GSD 
Harvard). Laureat Honorowej Nagrody Sarp w 2015 roku.
Żonaty, czworo dzieci: Ola, Marysia, Maciek i Zosia.

Włodzimierz Mucha – Urodzony w 1956 roku w Olsztynie, architekt, studiował  
na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olszty-
nie (1976) oraz na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1977). 
Od 1978 roku studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej – 
dyplom w 1983 roku. Praktykę zawodową rozpoczął w ESPEA – Spółdzielni Pracy 
Twórczej Architektów i Artystów Plastyków w pracowni architektów Jerzego 
Szczepanika-Dzikowskiego i Olgierda Jagiełły. W latach 1989-1990 prowadził 
samodzielną działalność architektoniczną.
Od 1991 roku wspólnie z Andrzejem Bulandą tworzy autorską pracownię 
„Bulanda, Mucha Architekci” w Warszawie.
Jest współautorem wielu nagrodzonych prac konkursowych i realizacji, między 
innymi BRE Banku w Bydgoszczy, Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornie, 
sali sportowej w Konstancinie-Jeziornej, zespołu Cameratta – osiedla Eko-
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Jan Salm – dr hab. inż. arch., prof. nadzw. PŁ. kierownik Zakładu Historii 
Architektury, Rewitalizacji i Konserwacji Zabytków w IAiU, zajmuje się badaniami 
z zakresu historii architektury i urbanistyki. Główne obszary zainteresowań: 
przemiany miast d. Prus Wschodnich w XIX i I połowie XX w., średniowieczne 
budownictwo obronne, ochrona zabytkowych układów przestrzennych. Ma 
w swym dorobku ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest 
współautorem m.in. projektów dotyczących ruin zamków w Iłży i Pińczowie, 
plebanii w Radomiu i rewitalizacji rynku w Białej Rawskiej

Rafał Szrajber – dr inż. architekt, designer, twórca gier. Obszar prowadzonych 
przez niego badań obejmuje architekturę w grach wideo oraz kreowanie 
przestrzeni w nowych mediach z wykorzystaniem nowych technologi. Zajmuje 
się projektowaniem poziomów i przestrzenią jako interfejsem oraz sposobem 
komunikacji z odbiorcą. Realizuje projekty z zakresu przekazywania wiedzy 
o zabytkach i dziełach  sztuki z wykorzystaniem nowych technologii oraz gier – 
projekty wykonane pod jego kierunkiem są elementami stałych wystaw w Muzeum 
Miasta Łodzi oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jest współtwórcą teorii 
równowagi informacyjnej w prezentacji architektury i dzieł sztuki w nowych 
mediach. Współpracuje z EC1 Łódź – Miasto Kultury w tworzeniu Centrum 
Komiksu i Narracji Interaktywnej. Zapalony fotograf, stara się odkrywać 
przestrzeń w niekonwencjonalny sposób i wciągać w dialog z tworzonymi pracami. 
Jego prace można było oglądać na wystawie indywidualnej i szeregu wystaw 
zbiorowych. Jest laureatem konkursów architektonicznych, fotograficznych, 
także tych związanych z projektowaniem gier czy przedsiębiorczością w nauce.

Bartosz Zimny – obecnie pracownik Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi  
w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej. W latach 2013-2016 pracował w Zarządzie 
Dróg i Transportu w Łodzi w Wydziale Inwestycji i Remontów oraz Strategii 
i Rozwoju, projektując oraz wdrażając realizacje pierwszych woonerfów w Łodzi. 
W tym czasie jednocześnie pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. 
polityki rowerowej. W ramach pracy zawodowej jest autorem oraz współautorem 
takich projektów, jak: woonerfy na ul. ul. 6 Sierpnia, Traugutta, Piramowicza, 
Lindleya, Zacisze, Pogonowskiego oraz innych, powstających w ramach projektu 

Noty o autorach

Park w Warszawie, rozbudowy Biblioteki Publicznej w Warszawie, budynku 
Prudential w Warszawie, Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, Zespołu 
Koneser w Warszawie, Młynów Rothera w Bydgoszczy.
Laureat wielu nagród i konkursów. Laureat Honorowej Nagrody Sarp 
w 2015 roku. Autor artykułów w prasie fachowej, m.in. „Architektura-Murator”, 
„Architektura & Biznes”.
Wiceprezes SARP ds. twórczości w kadencji 2013-2015.
Żonaty, ojciec córki Anity.
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Michalina Grodzka – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka 
III roku studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2016 roku przewodnicząca Koła 
Naukowego Architektów Krajobrazu „HORYZONT”. W roku 2015 i 2016 
uzyskała stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

,,Zielone Polesie”. W ramach działań zawodowych opracowuje koncepcje 
oraz projekty modernizacji ulic ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 
architektonicznych, ergonomii oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Architektura i Urbanistyka na 
Politechnice Łódzkiej (dyplom 2012 r.).

Studenci

Natalia Borkowska – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka IV 
roku studiów inżynierskich na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. 
Od niedawna udziela się w Kole Naukowym Studentów Architektury „IX Piętro”. 
Od lutego do lipca 2016 roku uczestniczyła w wymianie studenckiej w ramach 
programu Erasmus+ w University Beira Interior w Covilhi w Portugalii.

Adrianna Falkowska – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka III 
roku studiów inżynierskich na kierunku architektura na Wydziale Architektury 
Politechniki Poznańskiej. Od 2015 roku członkini Koła Naukowego ArchImpAct.

Karolina Grabowska – inż. architekt, w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” 
studentka I roku studiów magisterskich na kierunku architektura na Politechnice 
Łódzkiej. Od 2012 roku członkini Koła Naukowego „KĄT”. W 2016 roku 
spędziła trzy miesiące na praktykach zagranicznych w Changzhou w Chinach, 
organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie IAESTE. Laureatka 
drugiej nagrody w konkursie architektonicznym The Third Golden Purple Award 
Construction and Environmental Design Competition, organizowanym przez 
władze prowincji Jiangsu w Chinach w 2016 roku.

Michalina Grodzka – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka III roku 
studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2016 roku przewodnicząca Koła 
Naukowego Architektów Krajobrazu „HORYZONT”. W roku 2015 i 2016 
uzyskała stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
dla najlepszych studentów. Miesięczną praktykę studencką odbyła w Wydziale 
Rozwoju Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna. Organizator XXVIII 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Pasjonatka parków i ogrodów, urbanistyki, 
architektury zmysłów oraz aspektów społecznych projektowania.
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Maria Kaczorowska – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka IV 
roku studiów inżynierskich na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. 
Przyszły architekt o zapędach artystycznych, a równolegle muzyk i kreator działań 
na pograniczu sztuk pięknych. Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, studentka Architektury na Politechnice 
Łódzkiej przyszła aplikantka na wszystkie kierunki związane z kreatywnym 
projektowaniem. Stała bywalczyni studenckich warsztatów architektonicznych 
OSSA, ogólnopolskich warsztatów dla studentów architektury 1m3 oraz 
warsztatów towarzyszących Light Move Festival i Łódź Design. W potencjalnie 
wolnym czasie przyjaciółka dobrej książki i lokalny podróżnik.

Wioleta Kopera – w czasie seminarium „Łódź U Like 2015” studentka III roku 
na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice, członek Studenckiego Koła 
Gospodarki Przestrzennej „Cirkula”, wolontariuszka w trakcie projektu „Recepta 
na dobrą przestrzeń”.

Izabela Karolczak – w czasie seminarium „Łódź U Like 2015” studentka III roku 
na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej, członek Koła Naukowego 
Studentów Architektury „IX Piętro”. Współorganizatorka i uczestniczka XVII 
Wyprawy Naukowej Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie – 
Huculszczyzna 2015. Współorganizatorka 7. i 8. edycji Seminarium Naukowego 
Studentów Architektury „Łódź U Like”.

Mariusz Kolanowski – inż. arch. w czasie seminarium „Łódź U Like 2015” 
student V roku na kierunku arcitektura na Politechnice Łódzkiej. Członek KNSA 
„IX Piętro” od 2012 roku. Swoją przygodę z Kołem Naukowym Studentów Archi-
tektury „IX Piętro”zaczął od XV Wyprawy Naukowej Studentów Architektury 
w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2012. Otwarty na nowe przygody nie 
tylko architektoniczne, odwiedza miejsca sławne i mniej znane. W 2014 roku 
w stolicy Rumunii spędził dwa miesiące w ramach programu praktyk IAESTE.

Noty o autorach

Tomasz Kroc – absolwent studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna 
oraz I stopnia na kierunku architektura i urbanistykai na Wydziale Budownictwa 
Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podczas VIII semi-
narium „Łódź U Like 2016” student studiów II stopnia na kierunku  architektura 
(BAIŚ PŁ) oraz Finanse i Rachunkowość (wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
Uniwersytety Łódzkiego). Członek KNSA „IX piętro” oraz SKN „Analog”, 
współtwórca SKN „Cirkula”.

dla najlepszych studentów. Miesięczną praktykę studencką odbyła w Wydziale 
Rozwoju Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna. Organizator XXVIII 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Pasjonatka parków i ogrodów, urbanistyki, 
architektury zmysłów oraz aspektów społecznych projektowania.
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Agnieszka Oppeln-Bronikowska – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” 
studentka II roku studiów inżynierskich na kierunku architektura na Politechnice 
Poznańskiej. Od 2015 roku członkini Koła Naukowego Współczesnej Archi-
tektury „In Situ”. W ramach działalności koła współorganizowała wyprawę archi-
tektoniczną do Gruzji oraz uczestniczyła w wystawie fotograficznej. Od 2016 roku 
członkini Koła Naukowego Studentów Architekrtury, gdzie pomaga organizować 
spotkania z przedstawicielami biur architektonicznych w cyklu „Archiczwartki” 

Bartłomiej Olczak – w czasie seminarium „Łódź U Like 2015” student IV roku 
na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Łódzkiej, członek 
Studenckiego Koła Gospodarki Przestrzennej Cirkula,  koordynator projektu 
„Recepta na dobrą przestrzeń” oraz współautor publikacji „Recepta na dobrą 
przestrzeń”. Od 2014 roku związany z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen.

Zuzanna Kulik – w czasie seminarium studentka II roku studiów I stopnia na 
kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. Brała udział w 12. Ogólnopolskich 
Warsztatach Plenerowych Studentów Architektury w Chełmnie oraz w wystawie 
poplenerowej „Archiwum Plenerów”. Od roku członkini Koła Naukowego 
Studentów Architektury „IX Piętro”. W 2016 roku współorganizatorka 8. 
Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury „Łódź U 
Like”. W tym samym roku uzyskała stypendium Rektora Politechniki Łódzkiej 
dla najlepszych studentów.

Magdalena Kurnicka – w czasie seminarium „Łódź U Like 2015” studentka 
II roku studiów magisterskich na kierunku architektura na Politechnice 
Białostockiej. Brała udział w wymianie studenckiej Erazmus, studiowała 
w Hiszpanii na Universidad Politecnica de Cartagena. W 2015 roku wsparła 
zespół drużyny PŁ Raptors Łódzkiego Koła Naukowego „Skaner” w zawodach 
European Rover Challenge 2015, projektując bryłę korpusu łazika marsjańskiego. 
Obecnie słuchaczka w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania 
Ubioru w Warszawie.

Aleksandra Łapa – w czasie seminarium „Łódź U Like 2015” studentka 
IV roku studiów inżynierskich na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej.  
Od czterech członkini Koła Naukowego Studentów Architektury „IX Piętro”,  
W latach 2014-2016 pełniła funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Studentów 
Architektury „IX Piętro”. Brała udział w warsztatach architektonicznych 
i urbanistycznych w Gdańsku, Łodzi, Lille oraz Dunkierce. Współorganizatorka 
6. i 7. Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury
„Łódź U Like”, międzynarodowego spotkania Sieci Szkół Architektonicznych 
Francuskich oraz z Europy Centralnej i Wschodniej REA 18 w 2014 r., 
warsztatów dla młodzieży „ABC Architektury” w 2015 r. Prelegentka w trakcie 
międzynarodowej konferencji w ramach unijnego projektu ENTER.HUB w 2014 
r. oraz w trakcie XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w 2015 r.
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Małgorzata Ostrowska – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka 
II roku studiów inżynierskich kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. 
Od października 2016 r. członkini Koła Naukowego Studentów Architektury 
„IX Piętro”. W 2016 r. uczestniczyła w XV Rejsie Doktorantów Politechniki 
Łódzkiej. Brała udział w XII Ogólnopolskich Warsztatach Plenerowych 
Studentów Architektury w Chełmnie zakończonych wystawą poplenerowych 
prac na poziomie krajowym. Współorganizowała 8. Ogólnopolskie Seminarium 
Naukowe Studentów Architektury „Łódź U Like;”. W listopadzie 2016 r. została 
laureatką ogólnopolskiego konkursu „Wyzwanie Grąbczewskich –Rola szkicu 
w Architekturze 2.0”, organizowanego podczas warsztatów „Dzień Młodego 
Architekta – 23 listopada”

Wojciech Pardała – mgr inż. architekt, członek Łódzkiej Okręgowej Izby 
Architektów, doktorant w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Łódzkiej, wieloletni uczestnik Wypraw  Naukowych Studentów Architektury 
w Karpaty Wschodnie, badacz architektury letniskowej okolic Łodzi oraz 
wiceprezes Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów i Terrarystów

Katarzyna Pyć – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka III roku 
studiów I stopnia na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. Należy 
do kilku organizacji studenckich, m.in. Studenckiego Koła Naukowego 
THERMOS, którego jest współzałożycielką oraz wiceprezesem. Jest członkinią 
Koła Naukowego Studentów Architektury „;IX Piętro” oraz aktywnie działa 
w Wydziałowej Radzie Studentów. W lipcu 2016 roku brała udział w XVIII 
Wyprawie Naukowej Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie – 
Huculszczyzna 2016 & oraz wystawie powyprawowej fotografii i rysunków 
inwentaryzacyjnych drewnianych cerkwi huculskich. Współautorka publikacji 
„Huczulczyzna 2016. XVII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury 
Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie

Aleksandra Rochala – inż. architekt, w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” 
studentka I roku studiów II stopnia na kierunku architektura na Politechnice 
Łódzkiej. Od roku 2013 członkini Koła Naukowego Studentów Architektury 
„Kąt”, w którym współorganizowała Warsztaty Projektowania Parametrycznego 
P^3.2 Workshops oraz brała udział w projekcie Nieistniejące Dzieła Architektury 
zakończonym wystawą na międzynarodowym festiwalu Łódź Design Festival 
2014. W roku akademickim 2015/2016 przebywała na wymianie studenckiej 
dzięki programowi Erasmus+ w Univerista degli Studi Roma Tre w Rzymie.
Pasjonuje się włoską architekturą i kulturą.

Noty o autorach

oraz współorganizuje warsztaty architektoniczne dla najmłodszych. Od 
października 2016 roku stypendystka Rektora Politechniki Poznańskiej.
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Anna Tuszyńska – inż. architekt, w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” 
studentka II roku studiów magisterskich na kierunku architektura na Politechnice 
Poznańskiej. Od 2012 roku jest członkinią Koła Naukowego Współczesnej 
Architektury „In Situ”. W ramach działalności koła współorganizowała wyjazdy 
naukowo-dydaktyczne do Nowego Jorku i Tbilisi oraz uczestniczyła w wystawach 
fotograficznych. W lutym 2016 wraz z dwoma współautorami zdobyła I Nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Architektów Builder 2015 za Projekt 
Flauta. Autorka i współautorka artykułów i publikacji w magazynach „Architektura 
Murator” oraz „Builder”. Od lipca do września 2015 stypendystka programu 
Erasmus+ na stażu architektonicznym w czeskiej Pradze. Od lutego 2013 
stypendystka Rektora Politechniki Poznańskiej. Zawód praktykuje od początku 
studiów w poznańskich pracowniach.

Urszula Sędziak – inż. architekt, w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” 
absolwentka studiów inżynierskich na kierunku architektura i urbanistyka na 
Politechnice Wrocławskiej, jak również kierunku Architectural Technology and 
Construction Management na Lillebaelt Academy (Odense, Dania). Uczestniczka 
miesięcznej wymiany studenckiej „Indian Summer School” między Politechniką 
Wrocławską a Uniwersytetem Parul (Vadodara, Indie). Chętnie zdobywa doświad-
czenie na licznych warsztatach i praktykach projektowych w Polsce i za granicą.

Joanna Sikorska – studentka III roku studiów inżynierskich na kierunku 
architektura na Politechnice Łódzkiej. Należy do kilku organizacji studenckich 
m.in. Koło Naukowe „Kąt” oraz „IX Piętro”. Jest koordynatorką cyklu spotkań
z architektami &quot;Kątem oka&quot;. W lipcu 2016 roku brała udział 
w XVIII Wyprawie Naukowej Studentów Architektury w Karpaty Wschodnie 
&quot;Huculszczyzna 2016&quot;. Współautorka wystawy powyprawowej 
fotografii i rysunków inwentaryzacyjnych drewnianych cerkwi huculskich oraz 
publikacji popularno-naukowej „Huculszczyzna 2016”

Jarosław Striker – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” student II roku 
studiów inżynierskich na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Od 2015 roku członek 
Koła Naukowego Studentów Architektury PŁ „IX Piętro”.

Aleksandra Salamończyk – ukończyła studia inżynierskie na anglojęzycznym 
makrokierunku Architecture Engineering w międzywydziałowym Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. W czasie seminarium 
„Łódź U Like 2015” studentka II roku studiów magisterskich na kierunku 
Architektura. Od stycznia do lipca 2012 roku, stypendystka programu LPP 
Erasmus w Windesheim University of Applied Science (Zwolle, Holandia), gdzie 
ukończyła kurs wzornictwa przemysłowego (Allround Designer). Przewodnicząca 
Koła Naukowego „Spark”.
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Adrianna Wujek – w czasie seminarium studentka II roku studiów I stopnia na 
kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. Brała udział w 12. Ogólnopolskich 
Warsztatach Plenerowych Studentów Architektury w Chełmnie oraz w wystawie 
poplenerowej „Archiwum Plenerów”. Od roku 2014 członkini Koła Naukowego 
Stdentów Architektury „IX Piętro”. W 2016 roku współorganizatorka 8. Ogólno-
polskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury „Łódź U Like”. 
W tym samym roku uzyskała stypendium Rektora Politechniki Łódzkiej dla 
najlepszych studentów.

Patryk Wacławiak – w czasie seminarium „Łódź U Like 2015” student na 
kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Łódzkiej, od 2015 roku członek 
kół naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: 
Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej „Cirkula” oraz Koła 
Naukowego Studentów Architektury „IX Piętro”. Laureat drugiego miejsca 
w Ogólnopolskich Warsztatach Urbanistyczno-Architektonicznych „Włócz się po 
mieście”. Jeden z uczestników XVII Wyprawy Naukowej Studentów Architektury 
Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie na Ukrainie – Huculszczyzna 2015. 
Po wyprawie zorganizowano wystawę retrospektywną, której był współorga-
nizatorem. Poza tym, w ramach działalności w kołach uczestniczy w organizacji 
warsztatów i seminariów o zasięgu lokalnym i krajowym, m.in.: ABC Architektury 
czy „Włócz się Polesie”. W 2016 roku był również członkiem zespołu Lodz  
Solar Team, konstruktorów pierwszego w Polsce bolidu na energię słoneczną 
Eagle One.

Joanna Wnuczek – autorka jest studentką II roku studiów magisterskich na 
kierunku architektura na Politechnice Wrocławskiej. Członkini koła Eko_studio. 
Uczestniczyła w wymianie międzyuczelnianej PWr z Uniwersytetem Parul 
w Vadodarze (Indie).

Dorota Woźniak – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka III 
roku studiów inżynierskich na kierunku architektura na Wydziale Architektury 
Politechniki Poznańskiej. Absolwentka studiów licencjackich kierunek Edukacja 
Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych o specjalizacji Malarstwo na Wydziale 
Architektury Politechniki Poznańskiej. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotografii Studenckiej oraz wyróżniona podczas 9. Edycji Biennale Fotografii 
w Poznaniu. Od 2015 roku przewodnicząca Koła Naukowego ArchImpAct.

Michalina Zalewska – podczas seminarium „Łódź U Like 2016” studentka 
III roku studiów inżynierskich na kierunku architektura na Wydziale Architektu- 
ry Politechniki Poznańskiej. Od 2015 roku członkini Koła Naukowego 
ArchImpAct.

Noty o autorach
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Marta Zielińska – podczas seminarium „Łódź U Like 2016” studentka IV roku 
studiów inżynierskich na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. Brała 
udział w wymianie Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 (III rok studiów) 
na Uniwersytecie w Pawii, we Włoszech. Spędziła tam cały rok akademicki.

Agata Ziółkowska – w czasie seminarium „Łódź U Like 2016” studentka IV roku 
studiów inżynierskich na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. Brała 
udział w wystawach fotograficznych i malarskich, między innymi w 2014 roku 
w wystawie rysunku połączonej z konkursem prac studentów architektury 
Politechniki Łódzkiej „Archifiesta”, gdzie zajęła I miejsce oraz w 2016 roku 
w wystawie fotograficznej „Potęga Łodzi – Power of Łódź”. W 2016 roku zajęła 
I miejsce w konkursie na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania przestrzeni 
publicznej Kolumny od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów”.

Łódź U Like 2015
Dominika Angielczyk
Mariusz Kolanowski

Aleksandra Łapa
Dagmara Nozdryn-Płotnicka

Jarosław Striker
Karolina Woch

Łódź U Like 2016
Alicja Jakubowska
Izabela Karolczak

Klaudia Kujawińska
Jakub Kulik

Zuzanna Kulik
Krzystof Lichocik

Małgorzata Ostrowska
Joanna Sikorska
Jarosław Striker

Patryk Wacławiak
Aleksandra Wójcik

Adrianna Wujek

Organizatorzy
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Łódź U Like 2015

Wycieczka do kompleksu dawnej elektrowni EC1
fot. D. Angielczyk

Wystąpienie studenckie
fot. K. Woch
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Wystąpienie dr. inż. arch. Sebastiana Bielawskiego
fot. K. Woch

Organizatorzy
fot. K. Woch
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Łódź U Like 2016

Wystąpienie Gości Specjalnych – arch. Andrzeja Bulandy i arch. Wodzimierza Muchy
fot. M. Ostrowska

Słuchacze na jednym z wykładów
fot. M. Ostrowska
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Wystąpienie prelegentek z Poznania
fot. M. Ostrowska

Rozmowy podczas przerwy
fot. A. Jakubowska
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