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Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwo Wyższego . z dnia 
21 majo 1969 r. zostało utworzono Filio Politechniki Łódzkiej w Biel
sku Białej z Oddziałami Wydziałów: Mechanicznego i Włókiennicze
go. Ideą przewodnią utworzenia Filii jest kształcenie kadry inżynier
skiej o wysokich kwalifikacjach dla Bielskiego Okręgu Przemysłowego. 
W szczególności założono koniec~ność przygotowywania specjalistów 
w zakresie konstrukcji maszyn włókienniczych, silników spalinowych 
oraz mechanicznej technologii włókna. 

Dynamiczny rozwój przemysłu w Bie.lskim Okręgu Przemysłowym, 
o w szczególności decyzja Władz Partyjnych i Państwowych o utwo
rzeniu w Bielsku Białej i Tychach Fabryki Samochodów Małolitrażo

wych spowodowały potrzebę tworzenia silnego ośrodka naukowo
-dydaktycznego, który wzmocniłby kadrę inżynierską specjalistami 
m. in. i z tej dziedziny przemysłu. 

Wymagać to będzie realizacji szeregu inwestycji, które zapewniłyby 
prawidłowe warunki przebiegu pracy naukowej i dydaktycznej i stwo
rzyłyby dobre warunki pracy i życia pracownikom naukowo-dydak
tycznym i studentom w Filii Politechniki Łódzkiej. 

Pragniemy zapewnić przemysłowi zlokalizowanemu w powiatach: 
bielsko-bialskim, cieszyńskim, pszczyńskim i tyskim oraz sąsiadującym 
regiónom: żywieckiemu i andrychowskiemu przygotowanie kadry t~ch
nicznej o wysokich kwalifikacjach, kadry, która będzie decydować 

_ o dalszym rozwoju technicznym tego pięknego regionu. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 

prof. dr inż. Mieczysław Serwiński 
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Rys. 1. Filia PŁ w planie miasta 

· i,/ \ .'-/ a 1 

1 - zabudowa mieszkaniowa, 2 .:.. centrum, 3 - przemysł, 
4 - ośrodek szkolenia podyplomowego Energetyków, 

5 - lilia Pol itechniki Łódzkiej . 

Rys., 2. Zasadnicza dyspozycja terenu 

A zespół dydaktyczno-naukowy i administracji. 
B ,tereny sportowe. 
C tereny mieszkaniowe dla studentów. 
D . +ereny mieszkaniowe dla pracowników PŁ i Energetyków. 
E teren ośrodka szkolenia podyplomowego Energetyków. 

OPIS PROJEKTU 

Teren Filii Politechniki Łódzkiej położony jest w południowo
-wschodniej części miasta B i elsko-Biała , w odległośc i około 
2,5 km "od centrum. Lokalizacjo uczelni no otwartym, niezabu
dowanym stoku w sąsiedztwie Szyndzielni, odznacza s i ę wy
bitnymi walorami krajobrazowymi, stwarzającymi wyjątkową 
szansę zaprojektowania i zrealizowania jednorodnego zespołu 

urbanistycznego - miasteczka wyższej uczelni typu campus. 
W odległości około 1 km od terenu Fil ii w kierunku wschodnim, 
znajduje s i ę realizowany ośrodek szkolenia podyplomowego 
Energetyków. 
Obecnie na kierunkach mechanicznym i włókienniczym kształci 
się, na studiach dziennnych zawodowych, 240 studentów oraz 
120 no studiach wieczorowych .zawodowych. 
Do r. 1985 przewiduje się uruchomienie trzeciego kierunku stu
diów - elektrycznego oraz zwiększenie ogólnej liczby st.udiują
cych na studiach dziennych zawodowych do l iczby ., 1800 stu
dentów i 390 na studiach wieczorowych zawodowych. 
Program budowy Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej jest 
znacznie zróżnicowany . Został on podzielony no następujące 
grupy funkcjonalne: 

1. Qgólnoucze l nioną - obejmującą jednostki un ikalne dla całej 
uczeln i (administracji, dydaktyk i międzywydziałowej i tech
niczno-gospodo rcze). 

2. Oddziałów (wydziałów) - k"ształcenia i badań naukowych. 
3. Socjalno-bytową studentów i pracowników Filii. 

W okresie do roku 1985 przewiduje się zrealizowanie na 
terenie Filii PŁ. szeregu obiektów ogólnouczelnianych oraz 
kształcenia i badań naukowych o łącznej kubaturze 143.120 m3 
oraz obiektów socjalno-bytowych o kubaturze 145.000 m3. 
Podstawowe obiekty dydaktyczne i administracyjne - usługowe 
zlokalizowano wokół centralnego „forum", które powiązano 
głównym ciągiem pieszym z zespołem domów akademickich oraz 
ich zapleczem obejmującym stołówkę, klub studencki, sklepy 
oraz ośrodek zdrowia. 
Wydzielony przestrzennie zespół obiektów socjalno-bytowych 
może być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć, na studen
cki ośrodek rekreacyjno-sportowy. 
W sąsiedztwie tego zespołu i w nawiązor11u do zaprojektowa
nego osiedla mieszkaniowego Energetyków zaprojektowano, dla 
pracowników Filii, zespół jednorodzinnych domków mieszkal
nych, wyposozonych . w podstawowe usługi. 
W projekcie uwypuklono właściwą rangę urządzeń i terenów 
sportu. Słanowią one zarówno element dydaktyki jak i teren 
rekreacji czynnej. 
W układzie budynków dydaktycznych (oddziałów) zniknęły po
działy no kierunki i specjał naści. 
Wymagania etapowania budowy oraz równoległego funkcjono
wania, już w I etapie realizacji, 3 kierunków studiów, wyzna -
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jednostki ogólnouczelniane-administracyjne. 

jednostki kształcenia i badań naukowych. 

jednostki techniczno-gospodarcze. 

jednostki dydaktyczne międzywydziałowe. 

tereny sportowe. 

jednostki usługowe zapl.ecza socjalno-bytowego. 

zespół mieszkaniowy studentów. 

tereny rezerwowe i kierunki rozwoju. 

zieleń. 

przystanki komunikacji masowc:j. 

Rys. 3. Struktu,a funkcjonalno-przestrzenna 

czyły metodę projektowania drogą „naczyń połączonych'', po
zwalających no łałwe i zmienne w czasie użyłkowanie poszcze
gólnych budynków. 
Usyłuowanie większości budynków równolegle do warstwic 
uzasadnione jest znacznymi spadkami terenu oraz kierunkiem 
pożądanego naświetlenia pomieszczeń. 

Powierzchnia łerenu Filii wynosi 41 ,O ha. 
Przy założonej liczbie 1800 słudentów st. dz. w roku 1985, 
wskaźnik powierzchni przyi:adającej na . 1 studenta wynosi 
2 2 7 ,O m2 (łącznie z pow. rezerwową). 
Stosunkowo znaczna powierzchnia terenu uzasadniona jest, 
w przypadku Filii PŁ w Bielsku Białej, planami dynamicznej 
rozbudowy przemysłu, a szczególnie fabryki samochodów oso
bowych, co powoduje, że obecne plany, stanowiące podsta
wę opracowania niniejszego projektu, mogą ulec poważnym 
zmianom. 
Dlatego też plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
opracowano w tak.i sposób, aby w wyniku ewentualnych decyzji 
powiększe~ia liczby studiujących na studiach dziennych nawęt 
o 1 OOO/o w stosunku do wielkości obecnie określonej na rok 
1 985, żachował podstawowy walor jednorodności funkcjonal
no-przestrzennej całego układu. 
Elasłyczność rozwoju Filii została zapewniona przez zachowa
nie odpowiednich rezerw terenowych pod względem ich wiel
kości i rozmieszczenia. 
Stosunkowo najmniejsze rezerwy zachowano dla jednostek 
względnie stabilnych w swej wielkości jak np. rektoratu, auli, 
biblioteki, hali sportowej. 
Znaczne rezerwy, sięgąjące 1 OOO/o zajmowanej powierzchni 
terenu, przewidziano dla potrzeb oddziałów oraz pawilonu dy.., 
daktycznego. Największe możliwości wielokierunkowego rozw11> -; 
ju posiadają laborotoria, znajdujące się od strony zewnętrzn!l 
układu. 
Na całym obszarze Uczelni przyjęto zasadę pełnej poziomej 
segregacji ruchu pieszego i kołowego. System organizacji ru
chu oparto o zasadę dojść pieszych z DS do obiektów uczel
nianych (600/o) użytkown i ków), dojazdu środkami komunikacji 
masowej (300/o) oraz środkami komunikacji indywidualnej 
1 QO/o). Z założonyrh połoków ruchu wynika układ projektowa
nych ciągów pieszych, przystanków komunikacji masowej oraz 
parkingów · zbiorczych (wielofunkcjonalnych) pozwalających na 
ich zmienne użytkowanie w czasie. 
Rozmieszc~enie obiektów przewidzianych do realizacji wynika 
z konieczności stworzenia już w 1-ym etapie, odpowiednich 
warunków dla funkcjonowania Uczelni oraz jednocześnie, do 
uzyskania skończonych zespołów urbanistycżnych. W wyniku po
wyższych przesłanek okreśłono. w I etapie budowy do r. 1976, 
2 rt-jony realizacyjne: 
w rejonie 1 - część pawilonu wydŻiałowego o kubaturze 
55.000 m3 oraz w rejonie 2 - 2 domy studenckie na 660 
miejsc wraz z budynkiem społecznym obejmującym stołówkę no 
1400 obiadów, klub studencki i usługi podstawowe. 
Pozostałe obiekty i urządzenia terenowe przewidziane sq do 
realizacji w latach 1976- 1 985. 
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Rzut zespołu: 1-porler, 2-piętro 
o-hall wejściowy, b-kreślarnie, c-pomieszczenia prac. naukowych, d-sale seminaryjne, 

e-laboratoria, f-warsztaty, g-hole technologiczne 



PAWILONY WYDZIAŁÓW: WŁÓKIENNICZEGO 
MECHANICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO 

Wydziały mechaniczny, elektryczny i włókienniczy zostały zaprojektowane jako zespół 
pawilonów. 2-3 kondygnacyjnych powiązanych ze sobą krytymi ciągami komunikacji 
pieszej. 
Podstawowym kryterium urbanistycznym przy projektowaniu wydziałów było uzyskanie 
elastycznego układu, o jednorodnej formie przestrzennej, a takźe prawidłowa skala 
przestrzenna architektury dostosowana do pozostałych obiektów uczelnianych. 
Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne wnętrz cechuje rozdział pomieszqeń dydaktycz
nych dla studentów od pomieszczeń pracowników naukowych, grupowanie pomieszczeń 
w zespoły o podobnym przeznaczeniu oraz strefowonie zabudowy pod względem nasyce
nia technologicznego pomieszczeń: 

o) sole -wykładowe, seminaryjne, kreślarnie, 
b) laboratoria, warsztaty, 
c) hale technologiczne i produkcji doświadczalnej. 

Zaprojektowano konstrukcję prefabrykowaną źelbetową na modularnej siatce 6,6 X 6,6 m 
i jej wielokrotnościach. 
Wnętrza budynku kształtowane są przez ruchome ścianki działowe, pozwalające na 
zmiany układu pomieszczeń. 
Powierzchnia całości netto: 17 .656 m2, kubatura 87 .549 m3. 
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Rzut kondygnacji li : 1-rektorot, 2-oulo, 3-biblioteko 

o -czytelnio, b-mogozyn, c -katalogi, d -sole seminaryjne, 
e-solon wystawowy, f-klub 
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REKTORAT, 
AULA, BIBLIOTEKA 

Budynki rektoralu , auli i biblioteki połączone 
zostały łącznikiem na wysokości 2-kondygnacji 
w jeden zespół funkcjonalno -przestrzenny zamy

kający forum od strony północnej . 
Główne pomieszczenia reprezentacyjne rektora
tu, sala widowiskowa oraz salon wystawowy 
znajdują się no drugiej kondygnacji. Kondygnacja 
1 i 3 to zespoły pomieszczeń administracyjnych 
i biurowych. Aulę z solą na 600 miejsc zapro
jektowano w sposób umożliwiający, poza uro
czystościami uczelnianymi, organizowanie wido 
wisk teatralnych i wyświetlanie filmów. Biblioteko 
obsługuje pracowników i studentów uczelni, 
o także pracowników nauki i przemys_łu z Biel
sko. Posiada 160 miejsc w czytelniach ogól
nych i specjalnych. Zaprojektowano jest wg zasa 
dy centralnego umieszczen ia 'magazynu książek 
na wszystkich kondygnacjach . Jednakowo wyso
kość (3,8 m brutto) i zastosowan ie typowych 
składanych ścianek działowych pozwol i dowolnie 
formować wnętrza w zależności od aktualnych 

potrzeb. 

Pow. netto 
Kubatura 

Rektorat Aula 
2.066 m2 1.742 m2 
8.4 7 4 m3 11.202 m3 

Biblioteka 
2.964 m2 

11.291 m3 

Konstrukcja całości szkieletowa oparta no mo
dule 3,3 X 3,3 m. Modularny układ konstrukcji 
zakłada wprowadzenie pełnej prefabrykacj i. 
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Przekrój A-A 

Elewacja Płn . 
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PAWILON DYDAKTYCZNY 

Pawilon dydaktyczny przewidziany jest dla 
jednostek międzywydziałowych, prowadzą
cych przedmioty ogólne dla wszystkich 
kierunków studiów. Są to: fizyka, chemia, 
matematyka, elektrotechnika, języki obce, 
studium wojskowe, nauki polityczńe i spo
łeczne. Składa się z trzech e~rnentów 

I 

połączonych łącznikiem. Pracownie, po-
koje pracowników i administracji (1) oraz 
sale seminaryjne (2) .. zlokalizowane zo 
stały w 2 budynkach 3 i 4 kondygnacyj
nych. 
W jednym trakcie konstrukcyjnym umiesz
czono większe pracownie do za jęć ze 
studentami, w drugim znajdują się: kory
tarz, pokoje pracowników i halle rękre 
acyjne przy klatkach schodowych. 
Cały zespół oparty na siatce modularnej 
3,3 X 3,3 m zapewnia zastosowanie pre 
fabrykacji i typizacji konstrukcji. 
Duże sale wykładowe (3) tworzą trzeci 
zespół oparły na innych zasadach prze
strzennych i konstrukcyjnych ze względu 

na wielkość sal. 
Powierzchnia netto pa~ilonu dydaktycznego 
wynosi 10.054 m2, kubatura 53.060 m3. 
Pawilon posiada możliwość rozbudowy 
w granicach 1 OOO/o aktualnie projekto
wanej powierzchni użytkowej. 



Rzut całości 

Przekrój A-A 

Elewacja Wsch. 

Elewacja Płn. 

HALA SPORTOWA 

Hala sportowa - studium wychowania fizycznego 
została zaprojektowana w kształcie spłaszczonej 
piramidy. Podstawowy układ konstrukcyjny prze
krycia tworzą cztery słupy zakotwione u podsta
wy w bazach i przegubowo połączone w zworni
ku. Rozwiązanie przestrzenno-funkcjonalne wnętrz 
składa się z czterech zasadniczych ~lementów: 
sali pływalni z niecką o wymiarach 25,0 X 12,5 m, 
sali sportowo-gimnastycznej o wymiarach 46,2 x 
X 23, 1 m, zaplecza sportowego (szatnie, roz
bieralnie, natryski), administracyjnego, klubowe
go (pokoję instruktorów, pomieszczenia AZS) 
i technicznego oraz klubokawiarni. Usytuowanie 
zaplecza pomiędzy salą sportową a salą pły

walni pozwoliło na zaprojektowanie dwustronnych 
trybun dla obu sal. W rozwiązaniu przestrzenno
funkcjonalnym obiektu uzyskano maksymalne 
wielkości areny sali sportowej, umożliwiającej 
uprawianie sportów zespołowych i indywidual
nych takich jak: piłka ręczna, koszykówka, siat
kówka, tenis, zapasy, gimnastyka zgodnie z obo
wiązującymi przepisami sportowymi. Wielkość 
areny sali pozwalel na jej podział na dwie lub 
trzy części co umożliwia równoczesne zajęcia 

dla kilku grup. Pływalnia dostosowana jest za
równo do nauki pływania (bezpieczna głębokość) 
jak j do rozgrywania zawodów sportowych. 
Zaplecze zostało zaprojektowane na module 
6,6 X 6,6 m i jego wielokrotnościach. Konstruk
cja hali żelbetowa wykonywana na mokro, czę
ściowo prefabrykowana. Powierzchnia hali -
4.855 m2, kubatura - 28.413 m3. 
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Rzut poziomu 0.00. a-jadalnio, b-kuchnio, c-solo 
widowiskowa, d-klub-kowiornio, e-som spożywczy 

Przekrój A-A 

Elewacjo Płn. 

Elewacjo Wsch. 

KLUB STUDENCKI, 
STOŁÓWKA, USŁUGI 

Program stołówki (1 ), klubu studenckiego (2) i Io-' 
koli handlowo-usługowych (3) skomasowany zo
stał w jednym budynku, który usytuowano w po
bliżu hotelu asystenckiego i domów studenckich. 
Jest on połączony z zespołem .domów akade
mickich krytymi ciągami pieszymi. Budynek słoi przy 
głównym ciągu pieszym wiodącym od domów 
akademickich w kierunku uczelni. Wykorzystując 
naturalny spodek terenu zaprojektowano dwie 
kondygnacje od strony wschodniej i jedną od 
zachodniej. 
Wewnętrzny dziedziniec gs,spodorczy (4) znajdu
je się no poziomie drugiej kondygnacji, co umo
żliwia dojazd do zaplecza z parkingu. Całko
wita powierzchnio netto - 4.306 m2, kubaturo -
16.385 ml. Konstrukcjo :żelbetowa prefabryko
wano. Układ . szkieletowy oparły no module 
3,3 X 3,3 m. Stropy prefabrykowane płytowe. 
Nad stołówką i solą widowiskową strop z kra
townic stalowych przekrytych lekkimi płytami 
:żelbetowymi. 
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Rzut zes·połu: 

1 -parter, 

2-:pięlro 

Sekcjo typowo 

Frogmenf elewacji 

DOMY AKADEMICKIE 

Koncepcjo uksztołlowonio zespołu opiera się no 
zasadzie powiązania domów studenckich, za 
pomocą krytych ciągów pieszych, z budynkiem 
społecznym obt>jmujqcym klub, stołówkę, usługi 
i ośrodkiem zdrowia przy jednoczesnym dąże

niu do uzyskania otwarcia widokowego z kie
runku głównego c.iągu pieszego no panoramę 

Beskidów. 
Zaprojektowany zespół składa się z 2 części, 

stwarzających wnętrze o charakterze rekreacyj
nym z przewidzianą możliwością dalszego roz

woju zabudowy. 
Zastosowano typowe budynki, wg projektu orch. 
Łubkowskiego, adoptowane do istniejących po
trzeb. Każdy z budynków oparły jest no typo
wej sekcji składającej się z zespołu 4 pokoi 
2-osobowych + zespół sanitarny, uzupełnionej 
pomieszczeniami gospodarczymi. Jeden segment 
5-kondygnocyjny obsługuje 320 mieszkańców. 
Powierzchnio netto wszystkich. DS wynosi -
21.605 m2, kubaturo - 7 3. 700 m3. Układ kon

strukcyjny 2,5 traktowy oparty no ścianach po
przecznych o rozpiętości 6,0 i 3;0 m. Stropy 
z płyt prefabrykowanych. 





PROJEKT WYKONANO W PRACOWNI URBANISTYKI 
I ARCHITEKTURY INSTYTUTU INŻYNIERII KOMUNALNEJ 

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W LATACH 1971-1972 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

Główny projektant: JERZY SAMUJŁŁO 

Urbanistyka: 

Architektura: 

Joanna Michalak-Szydłowska, Elżbieta Muszyń

ska, Krzysztof Muszyński, Zbigniew Szydłowski, 

Wiesław Leliński (koordynacja branżowa), Ka

zimierz Jaczewski, Jan Zimka (program i analiza 
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onHCf\HHE nPOEKTf\ 

TeppHTOpHS1 ~HnHana noA3HHCKOrO nonHTeXHH4eCKOrO 

YiHCTHTyTa pacnonomeHa 8 IO>ł<HO-BOCT04HOH 4aCTH ropo

Aa 5enbCK0-5Slna Ha paccTOSIHHH OKOno 2,5 HM OT u,eHTpa. 

no1<anH3aU,HS1 sy3a Ha OTl<pb!TOM, He3aCTpoeHHOM Cl<nOHe 

s6nH3H WHHAeJlbHH OTnH4aeTCS1 3aMe4aTeJlbHblMH 1<a4eCTBa

MH neH3ama, C03AalOW,HMH HCKnl04HTenbHYIO 803MO>ł<HOCTb 

3anpoeKTHpoBaTb H ocyw,eCTBHTb OAHOpOAHblH rpaAOCTpo

HTenbHblH KOMnne1<c - ropOAOK sy3a TH na „campus". 
B HaCTOSIW,ee speMSI Ha CTaU,HOHapHOM npo~eCCHOHanbHOM 

o6y4eHHH MeXaH.H4eC1<0ro H TeHCTHnbHOro ~a1<yJ1bTeTOB Y4H· 

TCSI 240 CTyAeHTOB H 120 CTyAeHTOB Ha Be4epHHX npo~e

CCHOHanbHblX 1<ypcax. JJ.o 1985 rOAa npeAyCMaTpHBaeTCSI 

OT1<pb1THe TpeTbero ~a1<ynbTeTa-:rne1<TpH4ec1<oro H ysen1-14e

HHe o6w,ero 4Hcna y4aw,HXCS1 Ha CTall,HOHapHOM npo~eCCHO

HanbHOM o6y4eHHH AO 1800 CTyAeHTOB H AO 390 CTyAeHTOB 

Ha Be4epHHX npo~eCCHOHanbH~X Kypcax. 

nporpaMMa CTpOHl<H ~HnHana noA3HHCl<OrO noJlHTeXHH· 

4ec1<oro YiHCTHTyrn B 6e11bc1<o-6S1n0H HeOAHOpOAHa. 0Ha 

pa3AeneHa Ha c11eAyt0w,He ~YHHU.HOHanbHble rpynnb1: 

1. 06w,esy3osc1<yt0 - 3a1<nt04at0w,yt0 06w,1-1e eAHHHU,bl Ansi 

scero sy3a (aAMHHHCTpau,HH, Me>ł<Ay~a1<yJ1bTeTC1<He AH· 

AaHTHl<H H TeXHH4eCHO·X03aHCTBeHHble); 

2. ~a1<ynbTeTOB o6y4eHHSl H Hay4HblX HCCneAOBaHH; 

3. COU,HanbH0 • 6blTOBYIO CTyAeHTOB H pa60THHKOB ~H-

nHana. 

JJ.o 1985 rOAa npeAyCMaTpHBaeTCSl ocyw,eCTBJleHHe Ha 

Tepp1-1Top1-1H ~1-1n1-1ana noA3HHc1<oro nom1TeXHH4ec1<oro YiH

cnnyrn psiAa 06w,esy3osc1<Hx 06be1nos, c6y4eHHSl H HayLJ

HblX HCCneAOBaHHH o6w,eH 1<y6aTypb1 143120 M3 H co

UHanbH0·6bITOBblX o6beKTOB 1<y6aTypbl 145000 M3. 

OcHOBHbie AHAa1<TH4eC1<He 06be1<Tb1 H 06be1<Tb1 aAMHHH

CTparHBH0-6b1Tosoro 06cnym1-1saHHS1 pa3Mew,eHbI so1<pyr 

u,eHTpanbHOro „forum", 1<0Topoe CBSl3aHo _rnaBHOH newe

XOAHOH nonoCOH C l<OMnneHCOM CTyAeH4eCHHX o6w,e>ł<HH!H 

H HX 6a30H, E1<nt04at0w,eH cTonosyt0, CTyAeH4eCHHH 1<ny6, 

Mara3HHbl H MeAnyHHT. 

BbIAeJleHHblH npocTpaHCTBeHHO KOMnneHC COU,HaJlbHO· 

6bITOBblX 06bel<TOB MO>ł<eT 6b1Tb Hcnon b30BaH B CB060A· 

HOe OT 3aHS1THH BpeMSl Ha CTyAeH4eCHHH pe1<peau,HOHHO

cnopTHBHblH u,eHTp. 

B6nH3a 3Toro l<OMnne1<ca, B CBSl3H C 3anpoe1<THpOBaHHeM 

>t<Hnoro 1<saprnna Ansi :mepreTHHOB, npeAyCMC TpeH Ansi 

pa60THHKOB ~HnHana l<OMnneKC AOMOB AJlSl OAHOH CeMbH 

o6opyAOBaHblH OCHOBHblMH 06bel<TaMH 6blTOBOro o6cny

>ł<HBaHHS1. 

B npoe1<re nOA4epHHYT cyw,ecrBeHHbIH paHr cnopTHBHblX 

coopymeHHH H nnow,aAOK. 0HH C03AalOT 3neMeHT AHAaH

THl<H, a TaK>+<e paHOH a1<THBHOro OTAbIXa s6nH3H CTyAeH

YeCKHX o6w,emHTHH. 



B CHCTeMe AYABKTH'-łeCKHx 3AaHHH (orAenos) Her pa3Aena 
Ha HanpasneHH51 (~aKynbrer~) H cneuHanbHOC;H. 
Tpe6osaHH51 nocreneHHOH (:nanHoH) crpoHKH H napannenb
Horo ~YHKUHOHHposaHH51 y»<e Ha I :nane ocyw,ecrsneHH51 3-x 
HanpasneHHH (~aKynbTeTOB) o6y'-łeHH51 B~ABHHynH MeTOA 
npoe1<n1posaHHS1 nyreM „coo6w,a10w,Hx cocyAoB" 6naro
npHS1TCTBy10w,1-1x nernoMy H HenOCT051HHOMY BO speMeHH 
HCnonb30BaHHIO ornenbHblX 3naHHH. 
nosepxHOCTb repp1-1rop1-11-1 ~Hn1-1ana paBH51eTC51 38,6 ra. 
npH ycrnHOBneHHOM '-łHCne 1800 cryneHTOB CTaUHOHapHblX 
3aH51THH B 1985 rany noKa3aTenb nosepXHOCTH Ha onHoro 
cryneHTa pasH51eTC51 214,0 M2 (s1<nt0YaS1 3anacHyt0 no
sepxHOCTb). 
n n aH npocrpaHcTBeHHoro 6naroycrpoi:icrna repp1-1rop1-11-1 
pa3pa6oTaH TaKHM o6pa30M, '-łT06bl 8 pe3ynbTaTe B03MO>+<
Hb1X pereHHH ysenH'-łeHH51 '-łHCna yyaw,HXC51 Ha CTaUHO
HapHblX 3a H51TH51X, na>+<e Ha 100° o B OTHOWeHHH K se
nH'-łHHe s Hacro51w,ee speM51 onpeneneHHOH nn51 1985 
rana, coxpaHHn OCHOBHOe nocTOHHCTBO ~YHKUHOHanbHO
npocrpaHCTBeHHOH onHoponHOCTH BCeH CHCTeMbl. 3naCTH'-ł
HOCTb pa3BHTH51 ~Hn Hana o6ecne'-łeHa coxpaHeHHeM COOT
BeTCTBylOW.eH pe3epsHoi1 reppHropHH . 
Ha scei:i reppHropHH By3a npHH51TO npHHUHn nonHOH 
ropH30HTan bHOH cerperauHH newexonHoro H ynHYHoro 
nBH>t<eHH51. (HCTeMa opraHH3aUHH nsH>t<eHH51 OCHOBaHa 

Ha newexonHOM npHHUHne H3 cryneH'-łeCKHX o6w.e>+<H
THH s sy3osc1<1-1e o6beKTbl (60 ° ~ norpe6Hrenei:i), npoe3na 
cpencrnaMH Maccosoro coo6w.eHH51 (30° 0 ) H cpencrsaMH 
HHnHBHnyanbHOro coo6w,eHH51 (10 ~~ ). l-13 npHH51TblX norn
KOB nBH>t<eHH51 cnenyer CHCTeMa npoeKTHpOB8HHblX newe
xonHblX nonoc, ocrnHosoK Maccosoro coo6w,eHH51 H cro-
51HOK aBTOMaWHH (MHOro~yHKUHOHanbHblX). 



A DESCRIPTION OF THE PROJECT 

The building sile of the Branch of Łódź Technical Universily 

is siluated in the south-east parł of the Bielsko-Biała town, 

abouł 2.5 kilometer from the town centre. The localizałion of 

the technical college in an open, non-build up slope in the 

vicinily Io Szyndzielnia mounłain is regarded as having oulstan
ding counłryside values. 

There is a possibilily o-f designing and corrying inio effect 
a homogeneous urban unii of a campus lype. At present there 

ar.e 240 studenłs in mechanics and lextile deparlments of 

vocalional courses, and 120 in the evening vocalionol courses. 

To 1985 il is planned Io starł an elecłrical departmenl and 
to exlend lotol number of day students Io 1800 people, 

whereos the number of evening studenls ot both vocoliono I 

courses is Io amount Io thai time to 390 at both vocol io nol 
courses. 
The progromme ot building the Branch of Łódź Technical Uni 

versily has been divided inio the following funclional groups: 

1 - o generał universily part comprising adminislrolion, inler-

deparlment leoching aids arid economic lechnicol unils. 

2 - leoch ing (lnd reseorch deporlment. 
~ 

3 - social deporlment for studenls and staff of the Branch. 

lt is scheduled to reolize some generol-universily buildings and 

teoching and reseorches building of !olał cubature 143120 
cubic meters as well as social objecls of cubature 145000 
cubic melers !iii 1 985. 
The basie d idactic, administralive and service buildings hove 

been located oround the central „forum" joined by a fool-palh 

wilh blocks of hostels, their subsidiaries conloining a canleen, 

students' club, shops and an infirmary. 

Spoliolly seporoted complex of buildings for social and liv ing 

condilions moy be olso used as students' sporls and recreotion 

centre in leisure time. 

In the immediate vicinily of the obove - menl ioned complex 

· of build ing and w1th reference to Energelicisl housing eslale 

lhf' complex of one fomily houses wilh basie services for Branch 

employces has been designed. 

In the design the imporłonce of the sporls ground and ils 

equipmenl has been brought inio relief. Being siluoted in the 

vicinily of the students' hostels they will be ulilized for both 

didoctic and recreolive purposes. 

The division inio direclions and speciolilies has been abolished 

in the scheme of didaclic buildings. 

As the process of bu ilding con be carr ied out only grodually 

and the three faculties musi be at work os soon os il starts, 

a speciol method of designing has been adopted, admilling as 

easy and time inlerchangeable utilizalion of ony porlicular 
bu i lding. 



The surface of the Bronch oreo covers 38.6 ho. Provided thai 
the number of doy students is 1800 in the yeor 1985, the role 
of surfoce for one student is 214.0 m2 (reserve oreo included). 
fhe design of the spotiol menogement has been worked out so 
thai in case of on increose of doy studenls by 100 por 
ceni in relotion Io the number defined for 1985, the signifi
conce of spotiol and funclionol homogenily of the whole scheme 
might be kepi. 
The łlexibility in the development of the Bronch has been guo
ronteed by preserv ing odequole reserves in space os regords 
the ir dimension and dislr ibulion. 
The principle of full horizontol segregołion of the trołf i c has 
been occepted on the whole oreo of lechnicol college. 
The ossumpl io n thai 60 per ceni of students will use pedeslr ion 
possoges from the hostels Io the techn ic al college, 30 per 
cent will trovel by meons of mass transport , 1 O per ceni by 
individuol transport. 
The arrangement of the designed łool-poths, slops, group and 
multifunclionol parking spoces inlerchongeobly used in time, 
results from the ossumed trołfic . 
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