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•♦Drodzy Koledzy, Towarzysz Baburow przedstawi Wam szczegó

łowo wspólną naszą opinię o »aszej pracy. Ja ograniczę się do 

krótkiego wstępu. Jak gam zapewne wiadomo prowadzi się u nas 

ro z leg łe  prace nad planami odbudowy i przebudowy zburzonych
•\ ’ • > *’ * - ;  , l  v f*  v\

m i«st. Każdy plan poddawany jest w zechatronnej ekspertyzie.

1 skład Komisji Ekspertów wchodzi między innymi Tow. Baburow, 

reprezentujący Urząd Planowania Przestrzennego. Fkspertyaę prze

prowadza się  przy współpracy ekonomistów, inżynierów-transportow- 

ców, leknrzy-higlenistów, którzy ośw ietla ją  zagadnienia, zwią

zane z planem pod kątem widzenia swojej specjalności.

Nasza opinia o planie Generalnym Warszawy n ie  może być z 

natuwy rzeczy ekspertyzy w omówionym wyżej sensie. Jako archi

tekci nie jesteśmy specjalistam i ani w dziedzin ie ekoiPmii, ani 

w dziedzin ie higieny, ani w dziedzin ie trssportu. Pozatym czas, 

którym rozporządzamy jest ograniczony i dlatego nie mogliśmy 

zgłęb ić w dostatecznym sto pniu warunków, w jakich i  dis jakich 

planujecie. Do op in ii naszej mogły wkraść się  pewne błędy -  

zgóry prosimy o wyrozumiałośo.M
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Profesor ff.B. Baburow:

*

"drodzy Koledzy, chciałbym na początku określić  charakter 

materiałów, które otrzymaliśmy do rozpatrzen ia. P rzedstaw iliśc ie  

nam plany dawnej Warszawy, inwentaryzację zniszczeć oraa nowy 

Plan Generalny odbudowy, praebudowy i  rozbudowy Warszawy. Otrzy

maliśmy również opia Planu, program i zasadnicze aa łożenia odbu- 

dowy ora* te  informacje, które potrzebne były dla zorientowania 

się w obecnym etapie waszych prac. Stąp ten jest bardzo odpowie

dzialny, zwłaszcza w obecnych warunkach, kiedy urbaniści polscy 

przepracowują nowe podstawy programu wytyczonego przez demokraty

zację życia całego kraju. Hie rozpatrywaliśmy planów szczegóło

wych, których częśó macie już podobno na warsztacie -  sąd nasz 

zatem ograniczy się jedynie do tych założeó, które znalazły swój 

wyraz w Planie Generalnym.

Rozpatrując Waszą pracę, przekonaliśmy s ię , że zespół 80S 

przedstawia się bardzo poważnie i że pracę postawił na wysokim 

poziomie. Zanalizowaliście w sposób prawidłowy elementy, składa

jące się  na skonstruowanie *lanu Generalnego; warunki f iz jo g r a 

ficzn e , h is to r ię  rozwoju miasta, odzwierciedloną w formach ar

chitektonicznych i urbanistycznych, ro lę  Warszawy jako głównego 

ośrodka intelektualnego i  kulturalnego życia kraju caraa zadanie, 

jakie nakłada na nią funkcja S to licy  nonej demokratycznej Polsk i. 

Zanalizowaliście jednocześnie materiały statystyczne, dotyczące 

innych s to lic  i przestudiowaliście osiągn ięcia urbanistyki ZSRR, 

Ameryki, A n g lii, Francji, Szwecji itp . Wyniki wszystkich tych 

badać weszły w skład Waszej pracy nie jako mechaniczny konglome-
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xat, a le jako swoista in terpretacja, ujmująca zagadnienie odbu

dowy Naszej ->tolicgr w sposdb nowy i interesujący.

Jestem architektem a nie ekonomistą i  dlatego o czynnikach 

ekonomicznych, wykraczających poza granice mojej specjalności, 

a jednak wpływających na strukturę miasta, będę wyrażał s ię  o- 

strożnie i oględnie* fa  sama ostrożność cechować będzie stosunek 

mój do innych zagadnień spec ja łach , jak higiena miejska, trans

port itp . Proszę o wyrozumiałość w tym względzie.

Na pierwszy plan wysunęło się zagadnienie, czy S to lica  Pol

ski ma być odbudowani na dawnym miejscu*

Drugim pytaniem było, jaki charakter ma mieć nowa Warszawa -  

czy aa ona stać się jak np. Waszyngton lub Canberra wyłącznie 1 

jedynie s to lic ą , t .zn . ośrodkiem dyspozycji po litycznej, admini

stracyjnej i  kulturalnej, eksterytorialnym w stosunku do otacza

jącego ją okręgu, czy raczej żywym miastem o wielorakich funkefc 

cjach, a więc i funkcji przemysłu.

Następne pytanie polegało na tym, w jakim stopniu należy 

wykorzystać zburzenie Warszawy dla przeprowadzenia nowego rozpla

nowania miasta.

Wszystkie te  pytania postaw iliście i  ro zs trzygn ę liśc ie  w spo

sób słuszny i przekonywujący, lly w Związku ładzieckim odnosimy 

się do tych zagadnień w podobyn sposdb. Liczymy się z tradycją 

i  historycznym rozwojem miast, i dlatego uznajemy w ca łe j pełni 

słuszną decyzję Waszego Rządu, przywracającą zburzonej Warszawie 

ro lę  S to licy  Polski. Słusznym jes t też u jęc ie  Warszawy nie tylko 

jako S to licy  sensu s tr ic te  a le jako pełnego kompleksu m iejskiego,
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w którym ma żyć i pracować, a nie tylko urzędować przeszło Bilion 

mieszka/jców.

Tak samo słusńą jes t decyzja odbudowy zabytków i  wprowadze

nia w nie życia , odpowiadającego współczesnym wymaganiom miasta, 

w sposób ostrożny tak, aby nie zagłuszyć nowym rozmachem tradyc ji 

i  charakteru historycznej polskiej architektury,

Ważnym jest zagadnienie terenów przyszłego rozwoju miasta. 

Projektowan/e dzie ln ice  mieszkalne ro zm ieśc iliśc ie  na obszarach, 

ku którym już poprzednio ciążyła  zabudowa, częściowo już uzbrojo

nych i  znajdujących się w orb isie wpływów miasta, cuoó może przed 

wojenna ich zabudowa była przypadkowa i  chaotyczna. To nastaw ieni 

uważamy za słuszne,

•Obecnie też podkreślacie dominujący wpływ Wiały na układ 

przyszłej Warszawy i  konieczność rozbudowy S to licy  po obu brze

gach rzek i. Pas nadbrzeżny od Mokotowa do Żoliborza ma długość 

około 2o kim. Ł aa tym dystansie Wisła powinna nadaó charakter 

krajobrazowi Warszawy, Fosa tym we wszystkich miastach nadrzecz

nych rzek i grają wyjątkowe ważną ro lę  zdrowotną i wypoczynkową* 

Wszystkie nasze miasta nadbrzeżne starają s ię  o jaknajwiększe 

rozszerzen ie terenu,poprzez który d z ie ln ice  centralne stykają się 

z rzeką. Higieniczne znaczenie Wisły to czynnik, którego lekce

ważyć nie wolno 1 z zadowoleniem s tw ie rd za j w Naszych pracach 

ten sam punkt widzenia, który zeprezentują nasi urbaniści,

Wisła wpływa wreszcie na układ komunikacyjny miasta, który 

musi uwzględnić dążenie mieszkańców do jaknajłatw iejszego dostępu 

do nadbrzeżnych terenów wypoczynkowych.
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Iszystk ie  te  postulaty Han Generalny Warszawy uwzględnia 

w sposób właiciwy.

Bozważając i dyskutując wytyczne Planu Generalnegp zaoważy- 

1iśmy, i i  autorzy planu kładu silny nacisk na "pasmowy" charakter 

Warszawy. Ale przeciek dominującemu wzdłużnemu kierunkowi, podyk

towanemu przez i i s ł ę ,  o który opierają się -  i  słusznie -  d z ie ln i

ce mieszkaniowe i  wypoczynkowe, przeciwstawia s ię  kierunek do nie

go prostopadły, na którym lw ią ośrodki przemysłowe. Warszawa ma 

więc raczej układ krzyia, an iże li wzdłużnego pasa. Twierdzenie, 

ie  Warszawa jes t miastem wzdłużnym, wydaje nam się nieco eztucz- 

nym i naciągniętym i obawiamy s ię , że przy bardziej szczegółowym
r

rozpracowywaniu planu rygorystyczne trzymanie się koncepcji "pas- 

mowości" byłoby zbyt wiążące. Koledzy powoływali się na przykład 

Stalingradu, a le, zdaniem naszym, analogia między Warszawą i Sta

lingradem jes t dość luźna. Stalingrad jes t istotnie miastem ,łpas

mowym". Odległość zabudowy od aołgi nie przekracza 5 kim. a mia

sto ciągnie się wzdłuż rzek i na długości około 5o kle*, funkcjonal

ny poduma łi poziom tego typowo przemysłowego miasta przeprowadzo

ny zosta ł pod despotycznym wpływem wymogów produkcji. Technologia 

podyktowała loka lizac ję  ośrodków przemysłu w postaci szeregu węz

łów wzdłuż wybrzeża Wołgi. Oczywiście w pobliża ośrajków pracy 

musiały znaleźć się osiedla mieszkaniowe. Stąd liniowy układ mia

sta, w kórym główne magistrale przebiegają równolegle do rzek i 

l  krzyżują się z krótkimi arteriami poprzecznymi, prowadzącymi 

na wybrzeże. Wydaje na® s ię , że układ Warszawy jes t jednak inny 

niż układ Stalingradu. Ha Hanie Generalnym widać wyraźnie w ie l

kie jądro centrum, przylegające do rzek i od strony wschodniej.
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ZolibÓrz, Koło, Kola, Ochota i  Mokotów rozłożone są lokó ł śród

mieścia raczej w formie półksiężyca a n iże li w l i n i i  p roste j. Sy

stem z ie le n i,  oddzielający ośrodki przemysłowe od centrum i od 

d z ie ln ic  mieszkalnych układa się również racze j pierścieniowo, 

a n iże li lin iow o, fo też  układ warszawy to wg nas ośrodek cen tra l

ny rozbudowany dodatkowo wzdłuż rzek i, układ wypływający zarówno 

z warunków naturalnych, jak z historycznych tendencji rozwojo- 

wych S to licy*

p  f e  nasze krytyczne uwagi dotyczą racze j o k r e ś 1 e nia

a nie meritum układu Warszawy.

Przejdę teraz do funkconalnego podziału S to licy . Wydaje nam 

s ię , że je s t  on zupełnie słuszny. Przez podział funkcjonalny rozc 

mieny podział na d z ie ln ice  o zupełnie specjalnych funkcjach, wy

magających terenowego wydzielania. Kiemcy i Anglicy przeprowa

dzają podział funkcjonalny zbyt krańcowo -  wy w Związku Radziec

kim ograniczamy funkcjonalizscję obszarów miejskich do wydziele

nia centrum, d z ie ln ic  przemysłowych, terenów mieszkaniowych i 

^  w ielkich założeń parkowych, wydzielenie w centrum oddzielnych

ośrodków jest już podziałem wtórnym i zdaniem naszym zbyt daleko 

posuniętym.

Przemysł Autorzy planu uzależniają sieó komunikacyjną od układu

. trzech głównych ośrodków przemysłu, t.zw . d zie ln icy  zachodniej 

w okolicy Woli, dzie ln icy wschodniej w okolicy Kamionka i  d z ie l

nicy ciężk iego przemysłu na Żeraniu, frudnc nam przeprowadzić 

podstawową analizę 1 rzeczową krytykę zadań, jak ie spełniać ma~

- ją  ośrodki przemysłu warszawskiego i  nie to  jes t naszym zadaniem.



-  7 -

Natomiast zasadę ich lo k a liza c ji w organizmie przyszłe j Warszawy 

uznajemy za słuszną. Zachodnia dzieln ica zaopatrzenia obsłużona 

i, je s t dobrze s iec ią  komunikacyjną i  oddzielona w sposób racjonalny

izolacyjnymi pasami z ie le n i od śródmieścia i od d z ie ln ic  mieszka

niowych. Te same warunki posiada wschodni ośrodek przemysłowy. Na 

podkreślenie zasługuje właściwe usytuowanie dzie ln icy ciężk iego 

przemysłu w okolicy portu na Żeraniu n ie tylko ze względu na opar- 

cU  O przyszły kanał i na kierunek zwiewania dymów, a le również 

^  dlatego, iż  leżąc w dole rzek i nie będzie on zanieczyszczał je j

wód w obrębie miasta.

Ośrodki mieszkaniim..

Bozmieszczanie d z ie ln ic  mieszkaniowych jes t zupełnie racjonal^ 

ne. Jak zaznaczyłem w uwagach wstępnych, tereny pod przyszłe dzie1 

nice mieszkaniowe wybrano przeważnie tam, gdzie już przed wojną 

is tn ia ły  pewne tendencje rozwojowe. Wykorzystacie więc oca la łe  « -

zbrojenie tych terenów. Pod względem zdrowotnym tereny te są rów-
*

nież racjonaln ie usytuowane, 

komunikacja.

Bozwiązanie węzła kolejowego wydaje nam się na pierwszy rzut 

oka a>u8zne.

Bozwiązanie ruchu w mieście postawione je s t w planie Gene

ralnym w Warszawie w sposób zasadniczy. S ta ra liś c ie  s ię  zapro

jektować taką sieć ruchu, któraby

1) zapewniała bezpieczeństwo dla pieszych,

2) zapewniała dostateczną przelotowość komunikacji mecha
nicznej osobowej,

3) nie hamowała transportu towarów.



StamL iś c ie  się również s ie ć komunikacyjną zaprojektować 

tek, aby nie zakłócała ona wewnętrznego życia miasta.

Słuszny* wydaje nam się zasadniczy podział dróg m iejskich 

na trzy klasy:

1) Magistrale dla tranzytowego rucha miejskiego i daleko

bieżnego, przeprowadzone w szerokich izolacyjnych pasacl 

z ie le n i,  których układ bardzo jasno i wyraźnie wystę

puje w Planie Generalnym.

2) Progi wewnętrznego rucha miejskiego, zróżnicowane na 

trasy osobowe i  na trasy towarowe, co pozwoli na uni

knięcie t.zw* Mzakorkowań*ł , spowodowanych zwykle przez 

pomieszanie komunikacji osobowej z towarową. Progi dru

g ie j  klasy łączą poszczególne d z ie ln ice  pomiędzy sobą

i  służą jako prze jec ie  z ruchu miejskiego na magistra

le  pierwszej kiksy. Słusznie zan iechaliście rygorystyei 

nego ustalenia owych przejść i zachowujecie pewną ela

styczność w ich przyszłym szczegółowym projektowaniu.

3) Drogi tr z e c ie j klasy łączą ze sobą poszczególne os ie

dla, a jednocześnie zb iera ją  zuch wewnętrzny u lic  o- 

siedlowych i  przekazują go arteriom drugiej klasy.

Poza omówioną wyżej racjonaln ie zaprojektowaną s ie c ią  

projektu jecie sąybką kolej miejską o charakterze metra, która 

na odcinku śródmieścia jedynie ma być przeprowadzona w tunelu.

Wydaje nam s ię , że rozwiązanie to jes t słuszne, ponieważ 

dysponujecie dostateczną ilo ś c ią  terenów na peryferiach mia

sta, aby prowadzić szybką kolej w teren ie, bez konieczności 

bardzo kosztownego przeprowadzania je j  w tunelu, co ekonomicz-
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nie nie byłoby teraz uzasadnione. Trasa t e j  kolei n ie je s t jesz- 

cee ostatecznie ustalona, a le  na podstawie stadiów, które mie

liśmy możność przejrzeć, wydsje nam s ię , że wiąże ona w sposób
•v

prawidłowy dzie ln ice , otaczające śródmieście, pole wyścigowe 

i stadiony, a także obsługuje ośrodki przemysłowe. Rozwiązanie 

ta  oceniamy tedy jako trzeźwe i właściwe d la Warszawy.

Bobrze 1 prawidłowo postaw iliśc ie również zagadnienie s ie c i 

dróg pieszych. Plan Generalny pokazuje tę s ieć tylko fragmenta

rycznie, gdyż właściwie należy ona ju t do rzędu zagadnie! typo

wych dla planów szczegółowych, a le ju t z tych fragmentów widać,

w jak ciekawy sposób autorzy planu włączają ją  w ogólną kompozy-
, \ *

cję  miasta. Szczególnie interesu je nas malowniczy przebieg pie

szej trasy, projektowanej na terenach Skarpy w iślanej.

, gięte.,

Centrum warszawy pomyślane jest jako ogromy ośrodek dyspo

zy c ji państwowej, samorządowej, przemysłowej, finansowej, hand

lowej, pozatym zaś jako skupienie in s ty tu c ji kulturalno-oświato

wych, rozrywkowych itp . Tak w ielk ie centrum przeciwstawia s ię  

strukturze pozostałych części miasta. Podział funkcjonalny po

sunięty zos ta ł na tym odcinku miasta zbyt daleko. Wydzielenie 

kin, t$#rt*ów, kawiarś i restau rac ji na specjalnym teren ie nie 

jest rozwiązaniem słusznym, gdyż w ten ą>ogćb pozbawia eię  tych 

a trakcji pozostałe dzie ln ice  i nadaje się im charakter zaścianka. 

Mówiono nam. że w każdej z d z ie ln ic  mieszkania i  pracy istnkge 

s ieć urządzeń społecznych, kulturalnych i  oświatowych i  że s ieć  z 

zaopatrzenia przenika aż do poszczególnych o s ied li. Nie rozumie-
V. •»

my więc przyczyny is tn ien ia  tak w ielk iego konglomeratu teatrów,



kin i  ośrodków handlu detalicznśgo *  marnym centrum. Ta pozwolę 

sobie powołać się na doświadczenie moskiewskie. $ pierwszym eta

pie rozbudowy Moskwy skoncctrowano w śródmieścia tea try , kina i  

magazyny uniwersalne. 3ieć komunikacyjna nie wytrzymałe jednak 

na por u ludności, zdążającej ze wszystkich d z ie ln ic  do śródmieś- 

cia  po zakupy. Stedy w promieniu około 8 kim od cengrum zbudowa

no domy towarowe dla każdej dzie ln icy si w ten sposób uniknięto 

zbyt w ielk iego nasilenia- iuchu w kierunku śródmieścia. Bozbudo-

weno również eieć teatrów dzielnicowych i  zapewniono im równie{ ) . .. -

wysoki poziom artystyczny, jaki cechował teatry centralne. To 

też d z is ia j wielu mieszkańców śródmieścia odwiedza teatry d z ie l

nicowe. Zssadn organizacji śródmieścia w miastach Związku 'Ra

dzieckiego jes t unikanie przeładowania ich takimi urządzeniami, 

które z korzyścią dla ogólnego życia miasta przejąć mogą d z ie l

nice mieszkaniowe. Cengram miast* rozumie^ należy jako nadbudowę 

struktury dyspozycyjnej w skali państwowej i ogólnśm iejsklej, da

l e j  jako ześrodkowanie ogólnomiejakich rnmón, lok a li wystawowych
* • ’ > - .

itp . Natomiast wszelkie urządzenia,wiążące aię z codziennym ży

ciem mieszkańców powinny być ze śródmieścia usunięte, dla odcią- 

żenią s ieo i komunikacyjnej, która zawsze w śródmieściu aa ten-

' dencję do przeładowania. Podział funkcjonalny jeat słuszny jako
- #

zasada, nie należy go jednak, jak zaznaczyłem na pomzątku, sto

sować zbyt ortodoksalnie i fanatycznie.

Nie chcemy występować przeciw wydzieleniu ze śródmieścia 

specjalnej dzie ln icy szkół wyższych, fak zwana Cite Cn ieersi- 

ta ire  jeat koncepcją bardzo ponętną i  często stosowaną w mia

stach zachodu. *  Barczewie ma ona o ty le  rac ję  bytu, że sytuacjai



je j  opiera się o is tn ie jące  gmachy SGM, Fo litechn ik i, SGGW. Ale

kto wie, czy gdyby gmach SGGW nie był zachowany, to  szkoła n ie

powinna by być bardziej oddalone od centrum i s ieć dzięki testu do

dyspozycji większy teren dla poletek doświadczalnych. Jednakie

szkoły techniczne nie powinny być skoncentrowane w miasteczku

aniwersyteckii* -  należy je pow ijać  z ośrodka®! produkcji i sbl|

żyć do terenów mieszkalnych.
.. ■' >* 

Wydaje na® się r&wniei, że centro® nowej Warszawy n ie po-
. ■

winno s ieć  charakteru MCity* -  wytworu reklamy, koniecenej w

ustroju prywatno kapitalistycznym. Takie *C ity* sprzeciwiałoby
.

się charakterowi nowej Aarszawy. S to licy  demokratycznej Folaki, 

prowadzącej planowa gospodarkę uspołecznioną.

Umieszczanie dużej i lo ś c i hote li i  pensjonatów w centrum 

wydaje nam się słusznym ze względu na wygodę przyjemnych. Na

leży jednak pamiętać o tym, że nie tylko przyjezdni zechcą mieez> 

kać w śródmieściu, is tn ie je  pewna kategoria ludzi, którym naj

bardziej odpowiada mieszkanie w wielki® domu w najbardziej rueh- 

liwym odcinka centrum. M eraz słyszałem w Mnskwie zdanie* Miesz

kam w śródmieściu, w dobrze urządzonym budynku na I l l- i f f i  p iętrze 

1 n ie chę żadnego miasta-ogrodu.* To samo zdanie słpszy s ię  od 

lokalnych patriotów centralnych d z ie ln ic  Teryża i  innych miast. 

Dlatego też choć dzie ln ice  o charakterze miast-ogrodów mają n ie

wątpliw ie rację bytu, należy przewidzieć w obrębie śródmieścia 

pewną ilo ś ć  domów, przeznaczonych aa s ta łe , a n ie tylko czasowe 

zamieszkanie. Jest to stanowisko nieco kompromisowe z punktu 

widzenie zasad funkcjonalizmu, a le , jak powiedziałem, musimy 

w planowaniu stosować się do wymogów życia .
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JEŁftflf lliiżllJL-
»

i  obecny a stadium śaszej pracy trudno jes t przeprowadzić rze

czową krytykę archit ektonicsnego ukształtowania śródmieścia i inw- 

nych d z ie ln ic , gdyż struktura ich zaznaczona jes t w Planie Geae- 

r ralnym jedynie w ogólnym bardzo zasysie. Obawiamy się jednak, że 

- przestrzenne ukształtowanie miasta zanadto podlega przebiegowi
f  ; •" '  ► 1 ’ ' I • . '

u lic , zamało zaś nwtględnia ro lę  placów. Miasto współczesne ży je  

is to tn ie  pod znakiem transportu, a le  czy powinno tak żyd?

#  f  dawnej ftarszawle is tn ia ł cały szereg placów, rynek staro

m iejski, rynek nowamiejski, ośrodki jurydyk itp . Place były w hi

s to r i i  rozwoju miast charakterystycznymi cechami ustrojów demokra

tycznych. 8 czasach starożytnych Grecji Demokratycznej ludność 

obradowała na takich właśnie placach, w epoce renesansu place słu

żyły ludowi republik włoskich gako miejsce wspólnego kaltu r e l i 

g ijnego, procesji i  w ielkich zgromadzeń. Dopiero w okresie antyde

mokratycznego baroku, plac miejski zmienia swój charakter i a ta je  

^  c ię  Co ar d ’honneur przed pałacem możnowładców. Warszawie XVII

i  £YIII-ow iecznej m ie liśc ie  również szereg charakterystycznych dla 

baroku Cour dhonneur. Starożytne agory i fo ra , średniowieczne 

rynki, renesansowe place, to były jakgdyby wspólne dla całego mia

sta sale zebrań pod gołym niebem, hspółceesne miasto demokratyczne 

wymaga w ie lk ie j i lo ś c i takich właśnie "sa l zebrań* w skali miasta. 

Wespół tego rodzaju placów jes t i  z urbanistycznego i  z architek

tonicznego punktu widzenia zadaniem nieaaiernie interesującym# I  

Planie Generalnym Warszawy n ie widzę tendencji do ukształtowania 

miasta pod znakiem placów -  przeważa troska o to, jak przejść 1 

, j«k  przejechać przez miasto nad troską o to , jak i  gdzie zatrzymać



■

'

się i  zgromadzić. A tymczasem zarówno parlament -  ośrodek dyspo

z y c ji państwowej, jak ratusz centralny -  ośrodek dyzpzzycji B ie l

sk ie j wymacają w ielkich placów, na których ludność miasta mogłaby 

s ię  zgromadzić zarówno w momentach uroczystego przytwierdzenia 

jak w momentach protestów, lozatya konieczne są dzielnicowe place 

teatralne, ratuszowe, place o charakterze wypoczynkowym, łączące 

s ię  w pewien kompozycyjny układ z placami śródmiejskimi. Klimat 

warszawski pozwala na wykorzystywanie ich nawet w zim ie. Pozwolę 

®  więc sobie w sposób bardzo p rzy jac ie lsk i zwrócić Wam uwagę na niea

miernie ważną ro lę  placów, którą w planach szczegółowych musicie
■

uwzględnić w równym stopniu jak przelotowośó u lic .

S j j U C Ł i  M i e s z k a ń  i ę g ą ; .

W uwagach wstępnych podkreśliłem, że dzie ln ice  mieszkaniowe: 

Wolibórz, Bielany, Koło, Ochota i Mokotów oraz prawobrzeżne tereny 

mieszkaniowe rozplanowane Zą w sposób racjonalny! Miałem również

sposobność szczegółowo zapoznać się ze strukturą społeczną,ukształ-
■ ’ %

^  towaniem przestrzennym osiedla, które uznane zostało w planie War

szawy za podstawową komórkę orgsismu miejskiego. Osiedle, liczące
o  : ■ ■ : ,• : ■ , ; • .* . ■-

około lo .ooo mieszkańców,oparte o szkołę powszechną i  wszelkie 

urządzenia ąpołeczne i  kulturalno-oświatowe dla dziec i i  dorosłych, 

wymiarowane jes t bardzo rozsądnie wytrzymałością dziecka w wieku 

szkolnym -  odległość mieszkania od szkoły powszechnej n ie przekra

cza 5oo a tr . Bardso głęboko przemyślany jes t podział osied la  na 

mniejsze jednostki -  kolonie, skupione wokół przedszkoli i dzie

ci ińców lub żłobków i  mierzone kroki<2® dziecka w wieku przedszkol

nym. Odległość mieszkań od urządzeń dla małych d ziec i wynosi max.

> 25* mtrl Zagadnienie osiedla mieszkaniowego jes t w p ian i* Warszawy

r
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przestudiowane i zaprojektowane s dążą saRiennością i wiedzą. Rów

nież wydzielenie osied la z s iec i przelotowych drćr: ie jak ich  i za*

l pewtsienie pełnego bezpieczeństwa dla rucha pieszego w obrębie o -

sied la przeprowadzone je s t celowo i  w sposób bardzo przekonywają

cy. Mieliśmy nośność przejrzenia drogi, jaką aktorzy osiedla spo

łecznego p rzesz li od rygorystycznych początkowo sehematów do uk

ształtowania przestrzennego, powiązanego z topografią  i  krajobra

żeń poszczególnych ośrodków. Zgadzamy się również z zasadą wią- 

£  tania o s ied li w d z ie ln ice  o zaludnienia od 5o -  loo.ooa mieszkań

ców za leżn ie od warunków miejscowych i  z tendencją do uzupełnie

nia s iec i osiedlowych urządzeń współżycia zbiorowego ośrodkami 

dzielnicowymi, które z ko lei znajd* swą nadbudową w założeniach 

ogdlnomiejskich, w ten sposób miasto stanie się nie tylko funk

cjonalną a l t  i  organiczną całością.

Pierwsze zbudowane jeszcze przed wojną mx osiedle społeczne 

na Żoliborzu zwiedziliśmy wczoraj* Pragniemy podkreślić, że pra

ca tego ośrodka zasługuje na wyróżnienie. Mieszkania, przedszko-i
le ,  dziedzińce wewnętrzne ukształtowane są w sposób prosty jed

nak estetyczny. Bobrze się s ta ło , że zasady zo liborsk le  ro zw ia 

ne są dalej w planach przyszłych o s ied li.

Natomiast ogólny układ dzieln icy zo lib o rsk le j, a zwłaszcza 

Plac lilson a  i  Plac Inwalidów robią wrażenie bardzo p rzyk re ,jes t 

to bezkrytyczne powtórzenie paryskiego założen ia Placu Gwiazdy, 

nie odpowiadające ani skalą, ani wymiarami możliwościom Żoliborza. 

Tereny z ie lon e ,

„ Mieliśmy z początku pewne zastrzeżenia w stosunku de *n ie-

m'



foremnościrt otwartych przestrzeni zielonych. Fo b liższy * zapozaa- 

1 niu się  * planem, stwierdzamj jednak, że system przestrzeni z ie 

lonych jes t zaprojektowany słusznie i interesująco. Szczególnie 

ciekawie pomyślany jes t projekt zazie len ien ia  Skarpy i otwarcia 

perspektyw na f i s ł ę .  P ierścien ie i kliny z ie le n i łączą w spośób 

racjonalny wewnętrzne obszary zielone miasta a jego parkowo-leśnyw 

zapleczem. Słuszne Jest również zróżnicowanie zieleńców na skwery, 

ogrody, parki i przestrzenie leśne. 

wifż3fc.ć.i-
I  toku poprzednich uwag podkreśliliśm y,że przestrzenne uksz

tałtowanie miasta je s t jeszcze w pewnej mierze otwartą kartą. Dzi

wi nas przeto, że mimo aieopracowauia sylwety miasta jako ca łośc i 

autorzy planu twierdzą, iż  w centrum śródmieścia powinna wyrosnąć 

dzie ln ica  wieżowców; chciałbym podkreślić, że sylweta Warszawy 

historycznej zmusza, do w ie lk ie j ostrożności w projektowaniu uksz

tałtowania nowej rozbudowanej S to licy . Nie chcę przez to tw ier

dzić, iż  planowanie całokształtu  w ie lk ie j Warszawy powinno być 
m,
W  skrępowane charakterem sylwety hijstoryc*nsg© ośrodka, a le zwró

c ić  uwagę na konieczność bardzo oględnego i delikatnego włącza

nia budynków, odpowiadających współczesnym wymogom miasta. 

Umieszczenie grupy wieżowców w miejscu, przewidzianym przez Plan 

Generalny, nie spełnia, zdaniem naszym, warunków oględności i  rtde- 

lik a tn ośc i". Pozatym wydaje nam s ię , że w mieście demokratycznym 

wieżowce, jako siedziba trustów i  innych in sty tu c ji handlowych 

lub ewentualnie biurowych, nie powinny dominować nad takimi in- 

atytucjami jak np. parlament lub ratusz. Nie powinniśmy projekto-



-  16 -

wnć %arazawy tak, aby w sylwecie ja j przedmwazystkim rzucja ły  się
J

w oczy biura handlowa, alokowane w drapaczach chmar, i  średnio-
#•

" wieczu naprzykład ŚOmtlmWtg sylwety miasta stanowiła świątynia.

Obecnie, wybaczcie mi tę uwagę, w sylwecie współczesnej Warszawy 

dominować powinny gmachy, mieszczące instytucje państwowe, samo

rządowe i społeczne -  parlament, ratusz, muzeum itp . J e że li n ie 

nośna podnieść ich wysokości, to należałoby raczej rezygnować 

z projektu grupy drapaczy chmur.

?,p,pytlowa..

Wielka wago uratowania objektó* zabytkowych n ie ulega wąt

pliwości. Trudno jeat w t e j  chw ili ok reś lić , które z zabytków 

częściowo ocalałych da się odbudować -  za leżeć to bowiem będzie 

w znacznym stopniu od warunków ekonomicznych, być może, iż  trze

ba się  będzie zdecydować na wprowadzenie pewnej kolejności -  

przystąpić najpierw do odbudowy tych zabytków, które uważacie za 

najcenniejsze, a odbudowę mniej cennych objektów odsunąć na plan 

dalszy, mimo iż  dalsze ich niszczenie będzie nieuchronnie poetę- 

powało naprzód.
' ' ,r.

Obudowę zabytków projektować należy jednocześnie z piano-

waniem ich nowego otoczenia* Bacznie przestrzegając harmonii 

współczesnych budynków z urbanistycznymi wytycznymi epoki, z któ

re j dany zabytek pochodzi, fiydaje nem s ię , że ta właśnie zasada 

kieru je autorami odbudowy ośrodków zabytkowych, żałujemy jednak, 

że nie pokazano nam szkiców, któreby łączyły zabytki * otacza

jącą je  architekturą nowoczesną. Prowadząc dyskusje, na podsta- 

4. wte takich szkiców, ła tw ie j byłoby nam dojść do porozumienia,
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usta lić  iBOdał określania wysokości nowych budynków.

'j& tosamii| piaBćŁjrecgg&iiifih-
?  KB Generalny Sarssawy, który staraliśmy ®ię analizować, sta

nowi pracę niezmiernie cenną, metodyczną i bardzo przekonywującą. 

Many jednak wrażenie, że w obecnym stadia® prac, nie nalepy jaż o-

graniczać się  do dalszego rozpracowywania irlatta Generalnego i  do
*>

pogłębiania prac analitycznych, a le  przejść jednocześni# do roz

wiązał. syntetycznych w postaci planów szczegółowych. Oczywiście,

0  plany szczegółowe winny być opracowane w pierwszy® rzęd zie  dla tych 

ośrodków, które objęte zostaną na jb liższy* etape* realizacyjny® . 

Podkreślaay z naciski#® konieczność jednoczesnej pracy nad cało

kształt#® planu i  nad jego fragmentami takimi jak śródmieście, 

"karpa, dzie ln ica  uniwersytecka, ośrodki pracy 1 mieszkania.

Dopiero plany szczegółowe dają na® bowiem rzeczową kontrolę za ło

żeń ogólnych.

Dokonaliście pracy bardzo poważnej, zaznajomienie * nią spra

w iło nam dużą satysfakcję, a le  praca, która Was czeka w postaci
*

projektów szczegółowych jes t nie mniej ważna i nie mniej p ilna. 

Warszawa, dnia 16 września 1946
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