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!•  Okoliczności i  cal orzeczenia*

Prezydent ®.st.Warszawy, ob.Stanisław Tołwiński i  Przewod

niczący loa ite tu  flfykonswcaego Naczelnej Rady Odbudowy a.st.W ar

szawy, gen.Uarian Spychalski, zw róc ili się do ®nie^ z prośbą o 

wyrażenie op in ii o planie generalny® S to licy*

1 ciągu 2-tygodniowego pobytu i  Warszawie miałem sposob

ność zbadać, w jaki® stanie znajduje s ię  obecnie miasto, t*k 

ciężko doświadczone przez wojnę i  ziać sobie sprawę z warunków 

geograficznych, ekonomicznych, socjalnych i  historycznych, które 

posłużyły jako pzeałanki dla opracowania planu generalnego. 

Dzięki staraniom współpracowników i rzeczoznawców Biura Odbudowy 

S to licy  i Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, zapozna

łem się  z pracami analitycznymi i  syntetycznymi we wszystkich 

dziedzinach, które mają wpływ na opracowania planu. Prace te , 

poczynając od planu regionalnego aż do badań dotyczących funkcjo* 

nalnej i  architektonicznej organ izacji osiedla mieszkaniowego 

zasługują na szczególną uwagę.

Mimo bardzo korzystnych i ułatwiających zadanie warunków 

wydania o p in ii, orzeczenie moje jest tylko ogólne i  dotyczy je 

dynie podstawowych zagadnień projektu. Wobec sumiennej pracy, 

której wyrazem jest plan generalny i  która świadczy o g łębok ie j 

znajomości współczesnej urbanistyki, nogę jednak przyjąć bez
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dalszych zastrzeżeń odpowiedzialność za ogólne uwagi, które po

staram się sformułować możliwie zw ięźle .

I I .  Położenie geograficzne miasta.

Położenie geograficzne s to licy  kraju jes t wypadkową szere

gu czynników, z których na pierwszym miejscu należy postawi* 

przebieg dróg komunikaoyjnych. Ich układ z ko le i podyktowany 

jest warunkami geograficznymi kraju. Jest oczywistym, że wybór 

Warszawy na s to lic ę  Polaki w r.1595 narzucony zosta ł przez możli* 

wości komunikacyjne, które wynikały z położenia tego miasta w 

węźle systemu rzecznego i is ły ,  Bugu i Narwi.

Zburzenie Warszawy w 80£ przez barbarzyńców nazistowskich 

teoretyczn ie mogłoby wysunąć pytanie, czy nie należałoby wybrać 

innego miejsca na s to lic ę  Polsk i, Autorzy projektu nie postaw ili 

tego pytania i  m ieli rac ję . M ie li ra c ję , ponieważ cała h is to r ia  

Warszawy potwierdza słuszność wyboru usytuowania s to licy  w punk

c ie  zbiegu najważniejszych systemów rzecznych Polski. H istoria  

kraju uformowała Warszawę jako s to lic ę . Historyczny moment uwol

nienia Polski zadecydował o tym, że nowa Warszawa musi powstać 

na miejscu dawnej.

I I I .  Ekonomiczne, socjalne i demograficzne podstawy planu

miasta.

Plan generalny wychodzi z założenia, że Warszawę nie będzi 

tylko s to lic ą  w sensie administracyjnym a le  także głównym ośrod

kiem ekonomicznym, przemysłowym i intelektualnym kraju.

Jest to założenie słuszne, Z pewnością nie byłoby słusznyn



utworzenie s to lic y , zamieszkałej prawie wyłącznie przez urzędni

ków i  pracowników umysłowych* Przeznaczenie polityczne i kultu- 

ralne s to licy  wymaga tego, aby były w n ie j reprezentowane wszyst

kie grupy społeczne*

Program urbanistyczny Warszawy przewiduje ograniczenie je j  

zaludnienia do maksymalnej cyfry 1*200.000 mieszkańców,w r*1939 

Warszawa miała 1*300.000 mieszkańców.

Wielka Warszawa -  1.200.000 mieazk* na przestrz. 15.000 ha 

Grupa D zieln ic
Centralnych -  800.000 " * * 11.000 "

Maksymalna cyfra zaludnienia ma byó osiągnięta dopiero 

po okresie przejściowym 10-15 la t .  w ciągu którego liczba  miesz

kańców nie powinno przekroczyć górnój granicy 800.000 mieszkań

ców (obecnie mieszka w Warszawie ok.520.000 lu d z i).  Doświadcze

nie na teren ie Moskwy, która po rewftlucji znów stała się s to licą ,, 

wykazuje, że trudno ograniczyć napływ ludności do s to licy  bez 

stosowania rygorystycznych ograniczeń prawnych. W wypadku Warsza

wy o zaludnieniu je j  zadecyduje ekonomiczny rozwój całego kraju.

W każdym ra z ie  cy fry , przewidziane w programie, powinny byó przy

ję te  jako minimalne* Plan przewiduje z jednej strony rezerwy, a 

z drugiej b ierze pod uwagę ludność Warszawskiego 2esp0^a M iej

skiego, która częściowo będzie mogła zwiększyć "załogę* miasta.

Podział ludności według zawodów (b ilans pracy) oparty je s t 

na danych statystycznych kilku krajów, wykazujących, że mniej 

w ięcej połowa ludności pracuje zawodowo. Zawodowe czynna ludność 

W ielkiej Warszawy d z ie l ić  s ię  aa według zawodów w sposób nastę

pujący:



k

4 -

■j

Rolnictwo ......................
Przemysł i rzemiosło . .  
Handel i  ubezpieczenia 
Transport i komunikacja 
Urządzenia usługowe . . .
Oświata ..........................
Służba Zdrowia ..........
R óżne.............................. .

Razem

. . . .  3% 

....36%  

....16%  
. . .11% 

....13%  

.... 8% 

.... 6%

Ilo ść  zatrudnionych w przemyśle i  rzem iśle wydaje s ię  zbyt 

niską, zwłaszcza w porównaniu z miastami szwajcarskimi, gdzie 

przeciętny udział robotników wynosi 44%, 40%. w mieście typowo 

urzędniczym, jakim jest Berne, 36% w Lozannie -  mieście rezyden- 

cy j, nauki i rentierów.

IV. Ogólne struktura miasta.

Ogólną strukturę miasta wytyczają bardzoa wyraźnie element 

ty topograficzne; dolina Wisły ó zachodnim brzegu, wznoszącym się 

mniej w ięcej do wysokości 20 m., z wydanie zaznaczoną l in ią  Skar

py i nieomal płaskim brzegu wschodnim.

Stare Miasto, oraz późniejsze dzie ln ice  wybudowane w ciągu 

17-go i  nawet 18-go wieku z szeregiem pałaców, kościołów 6 parków 

w południowej części Skarpy Woślanej, świadczą o wyraźnym i  god

nym podziwu zrozumieniu t f j  struktury topograficznej przez daw

ny di budowniczych Warszawy.

I  19-tya wieku miasto rozw ija ło  sfcę również w kierunku po

łudniowym," równolegle do Skalpy. Ale wkrótce miasto zaczęło się 

rozlewać, jak plama oliwy we wszystkich niemal kierunkach. W ten 

sposób doszło do tego, że Warszawa przedwojenna -  poza pięknymi 

dzielnicami historycznymi -  stanowiła całość monotonną i cheotycz-
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ną zarazem, a niekończącymi się ulicami -  korytarzami, z domami

0 podwórzach-stuiniach z rozległym peryferyjnym "pasem śm ieci", 

t .zn . bezładną mieszaniną budynków mieszkalnych, przemysłowych

1 terenów całkowicie zaniedbanych, tak charakterystyczną dla 

przedmieść miast 19-go i  20-go wieku.

Plan nowej Warszawy, oparty nie tylko na podstawie faktu, 

że miasto zostało zburzone w bardzo wielkim stopniu, a le tak ie  

na podstawie zupełnie nowych możliwości, jak ie  stwarza komunali

zacja gruntów miejskich, wprowadza nową i  dużo wyższą koncepcję 

struktury urbanistycznej Warszawy, kładąc kres samowolnemu 

"rozlewaniu się  plamy o liw y".

Plan nowej Warszawy przewiduje trzy watęgi terenów zabudo

wanych o kierunku północ-poładnie, który dyktuje l in ia  W isły. 

Pasmo środkowe, obejmujące północne d z ie ln ice  mieszkalne. Stare 

Miasto, miasto 17-go, 18-go wieku oraz d z ie ln ice  19-sto wieczne, 

położone na osi Marszałkowskiej, ciągnie s ię  na długości ok.18 

km. Szerokość żadnej z 3-ch wstęg, oddzielonych od sieb ie bądź 

Wisłą, bądź niezabudowanym pasem z ie le n i,  n ie przekracza 5-7 km.

Taki układ miasta nie przypomina oczywiście dobrze znane

go obrazu miasta o układzie koncentrycznym, jak Paryż, Londyn
.  '■> , .  v.

czy Moskwa. Ale plan przebudowy i  odbudowy Warszawy w sposób bar

dzo śmiały wyciąga jasny wniosek ze specjalnej topograficznej 

Bytuaoji Warszawy, która przypomina raczej sytuację Stalingradu 

-  miasta, które ciągnie się w warunkach Jeszcze bardziej zdecydo

wanych wzdłuż Wołgi, na przestrzeni 50 kim. osiągające szerokość 

maksymalną 5 km. W porównaniu z układem koncentrycznym, wzdłużny 

układ planu Warszawy daje wybitne korzyści:



1) Układ wzdłużny pozwala w sposób bardzo prosty rozwią

zać problem komunikacji, Przy współczesnych środkach transporto

wych główną przeszkodę stanowi nie długość trasy, a le ilo ś ć  ko

niecznych hamować ruchu, t .zn . punktów skrzyżowań. Koncentryczny 

i  zwarty układ miasta, oparty na systemie u lic  w kszta łc ie  paję

czyny, utrudnia bardzo organizację komunikacji i  powoduje za tło 

czenie ( ,łkorki,‘ ) w centralnych punktach. Teoretyczn ie, miasto o 

układzie wzdłużnym, zwiększa długość tras komunikacji wewnętrz

nej. Praktycznie, wygrywa s ię  naifezasie dzięk i prostemu rozwiąza

niu s ie c i transportowej.

2) Układ wzdłużny pozwala ła tw ie j wydostać się z miasta. 

Bolączką większości współczesnych m etropolii jest fa k t, że miesz

kaniec ma wrażenie, jakoby był więźniem w otaczających go murech, 

że bezustannie czuje na sobie ciężar organizmu m iejskiego, a 

przestrzeń, otaczającą miasto, widzi tylko z samolotu. Plan War

szawy w sposób wzorowy wyciąga konsekwencje z układu otwartego -  

dolina Wisły z jednej strony, wolna przestrzeń równiny na zacho

dzie z drugiej strony są ujęte jako podstawowe elementy ca łe j 

kompozycji. Układ miasta sta je się zrozumiały, a jego zaplecze 

dostępne dla mieszkańców.

3) Ukształtowanie wzdłużne odpowiada w zupełności tenden

c j i  historycznego rozwoju Warszawy. S to lica  Polski n ie n iszczyła  

nigdy historycznego centrum miasta, aby na tym miejscu tworzyć 

centrum nowe. Centrum Warszawy przesuwało się poprostu w miarę 

rozwoju miasta. Szanując tę tendencję, przyszła Warszawa może 

rozw ijać s ię  dalej i  zajmować stopniowo dla tworzących się ośrod



ków nowe tereny, a jednocześnie zachować i  wykorzystać w sposób 

właściwy historyczny układ Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieś- 

ci© i Howego Światu, osi Saskiej i  osi Stanisławowskiej*

V. Centrum miasta*

Dzięki bogatym możliwościom, przekazanym przez historyczny 

plan miasta, budynki przeznaczone dia celów dyspozycji adrainistrs- 

cy jnej, po litycznej i  kulturalnej mogą być rozmieszczone w sposób 

bardzo dogodny.

Ośrodek ekonomiczny, właściwe C ity, rozwinie się log iczn ie  

wokół centrum, utworzonego przez skrzyżowanie ul*Marszałkowskiej 

z żl.Jerozolim ską i  na osi pierwszej z tych 2-ch a r t e r i i .  Tu znaj

dą pomieszczeniabudynki biurowe, hotele, w ie lk ie  magazyny, lokale 

rozrywkowe, music-haile, kawiarnie, restauracje i  t .d .

Doświadczenie wykazuje, że ruch i atm osfera,jakie panują 

w C ity, sprzyja ją  tendencji do koncentracji i  unikania nadmier

nych od ległośc i.
’ >  ' , . i. • # ,  t ... ' >•' • '" "  ■■'I.

City handlowe ftarszawy obejmuje przestrzeń ok.250 ha, 

(Londynu 90r> ha, Zurichu 80 ha)* J eże li odjąć od tego 20# całko

w ite j powierzchni potrzebnej na sklepy, lokale rozrywkowe i  t.d* 

pozostanie do rozporządzenia przestrzeń 150 ha, przeznaczone na 

budynki biurowe, ńilans pracy wykazuje w sumie ok.100.000 lu d z i, 

zatrudnionych w handlu, ubezpieczeniach i  t .d .  Dałoby to gęstość 

zatrudnienia, wyrażającą się cy frą  600 pracowników na 1 ha. Jest 

to cyfra stosunkowo niska, którą bez szkody dla pracowników możn*) 

podnieść do 1000 na 1 ha. C ity handlowe jes t więc przewidziane 

z dostatecznymi rezerwami.



Plan przewiduje w południowej części centrum dzie ln icę  

szkół wyższych. Pochwalam w pełni projekt stworzenia wyodrębnio

nej dzie ln icy uniwersyteckiej. Doświadczenie wykazuje, że nawet 

w wypadkach, gdy urbaniści nie przewidywali w planie miasta spe

c ja ln e j dzie ln icy wyższych uczeln i, koncentracja taka wytworzyła 

się samorzutnie, jako skutek ś c is łe j współpracy poszczególnych 

instytu cji naukowych.

Z punktu widzenia ukształtowania samej d zie ln icy , je j  ■
— • *

sytuacja w planie Warszawy jest bardzo dogodna (b liskość centrum 

miasta i przestrzeni wolnych, przeznaczonych dla sportu i  t . d . ) .  

A le dla organicznej struktury planu miasta, jako całości je s t  

ona mniej korzystna. Dzielnica szkół wyższych stwarza k lin , od

cinający w sposób bolesny ekonomiczne centrum miasta od d z ie ln ic  

mieszkaniowych wysuniętych na południe. Jednocześnie dzie ln ica  

ta będzie przecięta przez główną a rte r ię , jaką tworzy Puławska 

i Marszałkowska. Z te j przyczyny oraz z powodu swoich znacznych 

rozmiarów (ok.300 ha, t.zn . niemal ty le , i l e  właściwe centrum 

miasta), d zie ln ica  szkół wyższych narusza równowagę ca łości pla

nu. Z  punktu widzenia t e j  ca łośc i, sytuacja dzie ln icy  szkół wyż

szych powinna być bardziej podporządkowana h ierarch ii ważności 

poszczególnych elementów miasta, z których podstawowymi są z

jednej strony miejsca zamieszkania, z drugiej zaś centrum dys-
.

pozycyjne.

J eże li nie da się zmienić sytuacji te j d zie ln icy , trzeba 

będzie jednak zrewidować je j  plan. Byłoby pożądane, zachowując 

podział w kierunku Uschód-ZachSd, utworzony przmz oś S tan isła-



wowską, zlikwidować przekątne drogi tego układu, który w epoce 

swego powstania nie był układem urbanistycznym, a le parkowym i  

rozszerzyć dzie ln ice  centralne aż do te j o s i. Kościół, znajdujący 

się przy Placu Zbawiciela swoją widoczną zdaleka sylwetą zazna

czyłby początek ol.Marszałkówsklej,

d z ie ln ica  szkół wyższych możeęibez szkody dla swego rozwoju, 

ulec pewnej koncentracji. Należy również dążyć do bardziej bez

pośredniego połączenia Marszałkowskiej z Puławską i  do zasadni

czej korekty planu Placu Unii Lubelsk iej.

VI. Przemysł.

Plan przebudowy Warszawy wychodzi ze słusznego założenia, 

że przemysł, a zwłaszcza przemysł precyzyjny powinien rozw ijać 

s ię  w s to lic y . Rozmieszczenie 3-ch ośrodków przemysłowych (na za

chód od centrum na lamlonku i  Żeraniu) je s t doskonałe. Unikając 

koncentracji przemysłu z jednej tylko części miasta, unika się 

jednocześnie nierównomiernego rozmieszczenia ludności i  wynikają

cych zeń utrudnień w organ izacji transportu. Do d z ie ln ic  przemy

słowych -  miejsc pracy większości mieszkańców -  można się dostaó

z jednakową niemal łatwością ze wszystkich d z ie ln ic  mieszkanio-
*

wych. Dzieln ica przemysłowa, przylegająca od zachodu do centrum 

miasta będzie służyła wyłącznie dla przemysłu zelektryfikowanego, 

nieszkodliwego dla sąsiadujących z nim d z ie ln ic  mieszkaniowych.

Plan przewiduje dla przemysłu teren o pow.ok.800 ha. J e że li 

przyjąć w przybliżeniu, że gęstość zatrudnienia wyniesie 200-400 

osób na 1 ha (za leżn ie  od rodzaju przemysłu), to teren odpowiadał-
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by w sumie i lo ś c i 160-320*000 robotników* Bilans pracy daje cy

fr ę  ok*215.000 osób -  zatrudnionych w przemyśle i  rzem iośle.

1 leząc, iż  50$ te j liczby t . j *  130.000 pracować będzie w,przemy

ś le , możemy stw ierdzić, że tereny wydzielone w planie miasta 

dla celów przemysłowych posiadają dwie rezerwy.

Ela rzemiosła pleń przewiduje pewną koncentrację w w ie l

kich budynkach, umieszczonych w centrum miasta* frzeba stw ier

dzić , że w planach miast, rozmieszczenie warsztatów rzem ieśln i

czych, niedocenionych na ogół jako czynnik ekonomiczny, je s t 

przeważnie zagadnieniem mniej przemyślanym, n iż rozmieszczenie 

w ielkiego przemysłu. Sytuacja przeważ*jącej części zakładów rze 

mieślniczych z r a c j i  swego przeznaczenia (konserwacją^bhdynkśw 

1 aieszkau, wszelkiego rodzaju reperacje i  t . p . ) powinna wiązać 

się z dzielnicami mieszkaniowymi. Zęby jednak uniknąć niedogod

ności, zbyt bezpośredniego sąsiedztwa tych zakładów z mieazke- 

nami, należy przewidzieć dla nich w każdej dzie ln icy mieszkanio

wej specjalne tereny*

7X1. D zieln ica mieszkaniowa*

Flan przewiduje trzystopniowy podział terenów mieszkanio

wych; dzieln ica  mieszkaniowa (50.000 do 100*000 mieszkańców)* 

osied le -  podstawowa jednostka układu miasta (około 10.0^0 mieszi 

kańców i kolonia ok.2.000 mieszkańców) wszystkie zaopatrzone w 

urządzenia administracyjne, kulturalne i  społeczne.

Zasada ta w te o r i i  1 w praktyce została wprowadzona po 

raz pierwszy do współczesnej urbanistyki przez architfctów Zwiąż-
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ku Radzieckiego, TJznają ją  d z is ia j jako podstawowy postulat po

rządku społecznego i  architektonicznego teoretycy urbanistyki 

b ryty jsk ie j* Realizacja t e j  zasady w planie Warszawy została  

przeprowadzona w sposób b-konsekwentny i  korzystny zarówno dla 

całokształtu struktury miasta, jak dla jego jednostek podstawo

wych*

Jako typ domu mieszkalnego przewiduje się domki jednoro

dzinne i  domy wielorodzinne, bądź 2-3 piętrowe, bąd£ 6-piętrowe 

z windą. Ten podział, wyłączający domy 4-5 piętrowe, które zwy

kle pozbawione są wind, jes t pomysłem bardzo szczęśliwym z pra- 

ktycznego i  społecznego punktu widzenia.

Podział na domki jednorodzinne i  domy zbiorowe -  to ostat

nie przeznaczone dla rodzin mniej licznych lub bezdzietnych, 

jes t przewidziany w teki sposób, żr domki jednorodzinne znajdą 

s ię  przede wszystkim w dzielnicach położonych na peryferiach i  

pomieszczą nie więcej n iż 25# ludności*

Pozwolę sobie poczynić kilka uwag na temat tego podziału* 

Jeże li wziąć średnią sagpi zagranicznych danych statystycznych 

z t e j  dziedziny, to otrzymuje się jednakową ilo ś ć  mieszkań w do- 

mkach jednorodzinnych i  w domach zbiorowych* To znaczy, że w 

5^# mieszkań objętych przez domy zbiorowe zamieszka tylko 35# 

ludności, a w drugich 50# -  w dorakech jednorodzinnych 65,̂  ludnoś

c i* Z drugiej stuony, ze społecznego punktu widzenie możn* zgo

dzić się s projektem tworzenia specjalnych o s ied li ćlafcodzin 

licznych i  umieszczenia ich tylko na peryferiach* Zażde os ied le  

powinno zawierać pewien odsetek mieszkań, przeznaczonych dla ro-



-  12 -

dżin licznych i to niekoniecznie w domach jednorodzinnych z 

ogródkami, £omy czynszowe ?-3 piętrowe są również bardzo pożą

daną formą zamieszkanie dle rodzin licznych . Małe d z iec i mogą 

być nawet le p ie j obsłużone przez wspólne dziec ióce , znajdujące 

się tuż przy do©u, n iż przez ogródek rodzinny.

Kależy więc przewidzieć w osiedlach mieszkaniowych zebudo-
i

wę mieszaną. To wyłącza rygorystyczne strefowane (Soning), sto

sowane w urbanistyce zachodniej, jako jedyny epo3Ćb zaprowadze- 

9  nia pewnego poranku w zabudowie i  w eksploatacji terenów, który

mi samorząd nie dysponuje# W warunkach dogodnych, w jakich zna

la z ło  s ię  miasto Warszawa dzięk i dekretowi o komunalizacji grun

tów, mechaniczny ♦»2onij|gM, prowadzący do jednostajnej arch ite

ktury, s tra c ił wszelki sens -  architekt projektujący odrnzu cał* 

osied le na realnych terenach miejskich, może operować zestawie

niem różnych wysokości. Oczywiście będzie to korzystne dla kom

pozycji architektonicznej o s ied li mieszkaniowych nowej Warszawy

®  V II I .  Organizacja transportu.

Komunikacja jes t jednym z najbardziej witalnych elementów 

współczesnego życia wbgóie, a aglomeracji m iejskich w szczegól

ności. niesłychany postęp w dziedzin ie nowoczesnego transportu 

z jednej strony, z drugiej zaś niemożliwości pełDego wykorzy

stania tego postępu z powodu *tarteriosklerozyw naszych miast w 

ich obecnym stanie -  oto choroba, która ugodziła śm ierteln ie 

szereg współczesnych m etropolii.

la łe ży  wystrzegać aię wszelkich fałszywych wniosków z po

wyższych przesłanek. Hie może byó mowy o ograniczeniu r o l i  tran

i
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porta w życiu miast l  krajów.

Wszelkie koncepcja "reformatorskie* zmierzające do zredu

kowania r o l i  transportu przez rygorystyczne zeepołenie miejsc 

pracy z miejscami zamieszkania, są n ierealne, a przy tym zaco

fane ze społecznego punktu widzenia, ponieważ ograniczają meto

dę wyboru zatrudnieni® robotnika i  członków jego rodziny* Wprost 

przeciwnie, aby rozwinąć życie współczesne, należy zapewnić 

technice komunikacyjnej swobodę rozwoju*

Racjonalna organizacja nowoczesnej s ie c i transportowej 

kładzie kres. s iln ie  skoncentrowanym miastom, położonym w słabo 

uzbrojonym reg ion ie . Miasto współczesne n ie przestając być 

aktywnym ośrodkiem rozszerza się w zurbanizowany region, które

go zasięg określony będzie możliwościami codziennej komunikacji*, 

Wychodząc z powyższych założeń, plan generalny Warszawy 

nie ogranicza się do grupy dzie ln ic  centralnych, a le je s t śc iś

le  związany z planem t.zw* Warszawskiego Zespołu M iejskiego, 

zajmującego przestrzeń o wymiarze 60 x 40 kim., oś wzdłużna 

tego układu opiera się na południu o Czersk, na północy zaś o 

Modlin* Doświadczania z dziedziny planowania zagranicznego do

wodzą, że wymiary takie są całkowicie realne, a poniekąd t u i  

nawet narzucone przez potrzeby współczesnego miasta, jak np. 

zaopatrzenie mieszkańców w świeże produkty hodowlane, ogrodowe 

i  rolne, współpraca przemysłowych ośrodków centralnych z ośrod

kami regionalnymi oraz potrzeba bezpośredniego i  stałego kon

taktu mieszkańców z przyrodą.

Organizacja transportu miasta Warszawy jest wtedy powią-



zana w jednaą ca ło4<5 z s iec ią  komunikacyjną regionu, która z

kolei stanowi odcinek ogólnokrajowego i  międzynarodowego układu
ii '■

komunikacji.

Z pomiędzy wszystkich środków transportowych, największy 

wpływ na plan miasta wywiera ko le j żelazna, która jes t środkiem

transportu masowego, niezbędnym nawet w okresie samochodu i  aa-
*

molotu. Z r a c ji swojej sztywności i  kosztów inwestycyjnych naj

mniej nadaje aię do podstawowych przeobrażeń* Siad dróg że laz

nych w nowej Warszawie została zorganizowana, bez wprowadzenia 

zasadniczych przekształceń w sposób bardzo jasny n* psi Wschód- 

Zachód, przechodzącej przez administracyjne i ekonomiczne centrum 

miasta. Przy wejściu do miasta cztery kierunki sektoru Wschodnie

go (Gdański, len ingradzki, Miński i  lwowski) i trzy kierunki se

ktom Zachodniego (Poznański, Łódzki i  Krakowski) są sprowadzone 

do jednego przebiegu, z równoległym biegiem rezerwowym. Jedno- 

czepnie za pomocą pociągów lokalnych miasto łączy się z głównymi 

kierunkami regionu. J e że li przyjąć jako średnią szybkości na 

tych lin iach  35 km h n  na godzinę, to odległość przebyta w ciągu 

1/2 godziny do centrum wyniesie 17,5 km -  w tym promieniu le żą  

związane z miastem ośrodki zaplecza, jak Jabłonna, Wołomin, Su

lejówek, Otwock, Piaseczno, Pruszków.

Hfar3zawa zajmie ważne miejsce w s ie c i przyszłych autostrad. 

Plan przewiduje przebieg autostrady 13schód-3aohów/w pasie nieza

budowanym, który oddziela d zie ln ice  centralne od północnych 

dz ie ln ic  mieszkaniowych, podczas gdy autostrady o kierunku pół

noc-południe przejdą w od ległości 2-3 km. od Wisły. W ten sposób
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autostrady dla ruchu dalekiego ze skrzyżowaniami w różnych pozio

mach odciążą ruch samochodowy wewnątrz miasta* Porównywując ten 

nadzwyczajnie prosty i  właściwy system z projektowanym systemem 

autostrad londyńskich, trzeba stw ierdzić korzyści jak ie daje sy

stem wzdłużny przyszłej Warszawy w stosunku do systemu okrężno- 

promienistego.

Wiasto zgórą milionowe nie może zaspokoić potrzeb komunika

c j i  wewnętrznej jedynie ze pomocą tramwajów i autobusów. Powsta

je konieczność założenia s ie c i szybkobieżnej ko le i m iejsk iej na 

długich trasach o kiirunfcu północ-południe, przeprowadzonych bądl« 

w teren ie, bądź w otwartym wykopie, bądś wreszcie w tunelu (na 

odcinku śródmiejskim). Polej taka będzie miałe przeciętną szyb

kość 25 km. na godzinę.

Sieć szybkobieżnej kolei Warszawskiej przewiduje dwie nie

zależne trasy; lewo -  i  prawobrzeżną. L in ie lewobrzeżna rozgałę

z ia  się na trzy  odnogi równoległe do odcinke centra'nego. Wydaje 

mi s ię , i i  $ieć ta zaprojektowane jest w sposób prosty i  słuszny 

z tym zastrzeżeniem, że uwzglęniona będzie konieczność ś c is łe j 

wnpółpracy l i n i i  ssjbkiego tranzytu z lokalnymi lin iam i tramwajów
• 'x% ' .• ~ ‘

i autobusów.

Zwracam jednak uwagę na zasadniczą wadę, jeką stanowi brak 

powiązania s ie c i lewobrzeżnej i  prawobrzeżnej. Heleźy koniecznie 

powiązać obie te trasy co najmniej w dwóch punktach; na osi 

Górnośląskiej i na osi autostrady W2, przecinającej miasto w oko. 

llc y  Dworca Gdańskiego. W ten sposób zmówno dz ie ln ice  północne, 

jak i południowe zostaną w sposób właściwy powiązane lin iam i
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szybkiego transportu pomiędzy sobą oraz * trasami rucha pospiesz

nego na obu brzegach rzek i.

IX. Tereny z ie lone.

Plan Generalny przewiduje nie tylko wykorzystanie is tn ie ją 

cych parków miejskich, a le wprowadzę nowy układ otwartych prze

strzeni zielonych organicznie związanych z planem miasta, które 

łączą d z ie ln ice  pomiędzy sobą i okalaj* miasto. Układ ten uzupeł

niony dzielnicowymi i  osiedlowymi placami zabaw i  terenami sporto

wymi rea lizu je  w ca łe j rozc iągłośc i jeden z naczelnych postulatów 

urbanistyki współczesnej, jakim jest dostarczenie mieszkańcom 

miast powietrza, z ie le n i,  wody i  słońca.

Organizacja wczasów mieszkańców miastr wymaga zagospodaro

wania regionu, w zczególności zaś udostępnienia malowniczych te

renów nadrzecznych, lasów i łąk. l ie s te ty ,  lasy leżące w bliskoś

c i Warszawy, są w 50$ przetrzebione, n ie ty lko  na skutek darssta

c j i  wojennych, a le również w wynika chórekterystycznej dla końca 

XTX wieku rabunkowej gospodarki leśnej. Finn regionalny przewidu

je  dolesien ia, zakrojone na wielką skalę. R ea lizac ja  tych zamie

rzeń wpłynie nie tylko na polepszenie warunków wczasów ludności 

m ie jsk ie j, a le przyczyni się jednocześnie do poprawy klimatu i  

ułatwi regulację systemu rzecznego.

X. Healizacja techniczna i ekonomiczna.

Sprawy re a liz a c ji technicznej i  ekonomicznej niesłychanie 

skomplikowane w trudnych warunkach, w jakich  Warszawa i  Polska 

znalazły się po barbarzyńskiej wojnie, mogłem w orzeczeniu mym



rozpatrzeć tylko pobieżnie* Wybrałem jedynie czynniki, wpływają

ce bezpośrednio na naw plan* Jest rzeczą oczywistą, że obecny 

plan generalny realizowany będzie etapami w ciąga długich la t*  

Warząca się tedy pewna hierarchia ważności zagadnień i  wypływa- 

jąoa z n ie j kolejność r e a liz a c ji :

1) odbudowa miejsc pracy pierwszej potrzeby (admini
s trac ja , przemysł, oświata, handel),

2) odbudowa mieszkaj,

3) rozw in ięcie s iec i transportu w miarę narastania 
potrzeb,

4) zazie len ien ie wolnych przestrzeni*

1 państwie, nieopartym na gospodarce planowej, tego rodza

ju etapowanie re a liz a c ji mogłoby stanowić w ie lk ie  niebezpieczeń

stwo dla podstaw samego planu* Ale warunki planowej gospodarki 

uspołecznionej w nowej Demokratycznej Polsce i  komunalizacja 

gruntów s to licy  gwarantują w znacznym stopniu rea liza c ję  planu 

bez poważniejszych konfliktów.

Plan funkcjonalny t«zn* podział przestrzeni m iejsk iej 

na tereny pracy, mieszkania* wypoczynku i  komunikacji obowiązuje 

od chw ili zatwierdzenia go przez właściwe władze i  do czasu 

świadomego skorygowania go* nawet je ż e li  rea liza c ja  jego wyma

gać będzie długiego okresu czasu, w ciągu którego konieczne bę

dą pewne prowizoria dla zaspokojenia doraźnych potrzeb miesskań- 

ców, (baraki, budynki semlpermanentne i t * p . )• Ale wiedząc • 

doświadczenia* że w trudnych warunkach ekonomicznych budynki 

prowizoryczne trwają znacznie d łużej, n iż to zamierzają ich 

projektodawcy, radziłbym grupować je  na terenach m iędzydzieln i-
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cowych, nie przeznaczonych w przyszłości na zabudowę stałą , albo 

na wolnych terenach w region ie*

I I *  R ea lizacja  architektoniczna.

Architektoniczna rea liza c ja  planu wysunie problemy nie 

mniej skomplikowane i  trudne od tych, które wysuwa rea liza c ja  

techniczna i ekonomiczna. Ani układy urbanistyczne XIX wieku -  

u lice  korytarze o jednostajnym gabarycie, ani zupełny chaos 

współczesnych metropolii amerykankich nie mogą służyć za wzór 

dla miasta naszych czasów. Doświadczenia Związku Radzieckiego 

w dziedzin ie budowy nowych miast zostały przerwane przez wojnę. 

Tak zw. helietropiczna zabudowa o s ied li mieszkalnych, lansowana 

w latach 30-tych przez urbanistów niemieckich lub anglosaskie 

przykłady miast-ogrodów, czy jednostek sąsiedzkich, mogą służyć 

jedynie w pewnym stopniu jako wzory dla poszczególnych fragmen

tów, ale nie znajdziemy w nich wskazówek dla ukształtowania ca

ło śc i miasta. Corbusierowakie miasta złożone z samych wieżowców 

stanowi rozwiązanie b.kraiicowe, będące racze j skutkiem eksploa

ta c ji  terenów w miastach kapitalistycznych, a n iże li wynikiem 

analizy nowych warunków technicznych i społecznych.

Architektoniczna rea liza c ja  planu Warszawy wymaga głębo

kiego przestudiowania w planach szczegółowych 3-ch podstawowych 

elementów miasta:

1) funkcjonalnego i  architektonicznego rozwiązania d z ie l

nicy mieszkaniowej, któreby pozwoliło uniknąć zarówno anarchii 

i  przypadkowości, jak jednostajności i monotonii zabudowy i

i
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któreby pod względem walorów kompozycji przestrzennej n ie ustę

powało dobry* wzorom przeszłości.

2) Funkcjonalnego i  architektonicznego ukształtowania 

C ity, t .zn . d z ie ln icy , skupiającej domy biurowe, magazyny cen

tralne i  t .d . Sprawy te j  n ie rozwiązuje bynajmniej wysuwany 

przez niektórych architektów B.O.S. projekt grupy drapaczy 

chmur w centrum miasta. W dalszym ciągu n in iejszych uwag posta

ram się  wyjaśnić mój punkt widzenia na koncentrację wieżowców

w Warszawie.

3) Funkcjonalnego i  architektonicznego rozwiązania d z ie l

nic przemysłowych. Sprawy te j nie wolno zaniedbać -  ani pozo

stawić je j  przypadkowi i  anarchii, które dotychczas panują n ie

podzielnie we wszystkich niemal istn iejących dzielnicach prze

mysłowych miast współczesnych.

R ea lizacja  architektoniczna, opierająca się na zasadni

czych wytycznych planu generalnego, musi stanowić jednolity 

organiczny obraz całokształtu miasta. Dla d z ie ln ic , pochodzących 

z epoki średniowiecza, baroku i  klasycyzmu, przeszłość Warszawy 

może być źródłem cennych wskazań i  su gestii. Ale większość 

dzie ln ic  mieszkaniowych, City i  kompozycja osi ul.Marszałkow

sk ie j, A l.Jerozo lim skiej, Al.Ha Skarpie, to teren dla rozwią

zań w nowej zupełnie skali i  dla nowych potrzeb. Dyskutowaliśmy 

nad sprawą wspomnianej wyżej grupy drapaczy chmur, 0 i l e  uznamy 

że tak wysokie domy stanowią konieczny element składowy kompo

z y c ji współczesnej Warszawy, to jednak uważałbym, że w żadnym 

ra z ie  nie należy skupiać ich w jednej grupie cen tra lnej, a le
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I* raczej rozmieścić wzdłuż małej sylwety miasta w taki sposób,aby

* skoncentrowały najważniejsze odcinki Marszałkowskiej, która ma

być główną osią śródmiejską* Poza tym drapacze chmur wymagają 

należytej ska li otoczenia, ażeby mogły być widziane zarówno z 

b liska, jak ze znacznej od ległośc i.

Nasuwa mi się jeszcze jedna uwaga* Miasto demokratyczne, 

nawet najskromniejsze, a tym bardziej Warszawa -  s to lica  nowej 

Polski -  jes t czymś w ięcej, a n iż e li sumą funkcjonalnych elewen- 

)  tów; d z ie ln ic  mieszkaniowych, ośrodków pracy , terenów wypoczyn-
■ ' ■ f

kowych i Jaraa komunikacyjnych* Mieszkaniec miasta, który może 

mieszkać w jednej d z ie ln icy , a pracować w in nej, pragnie wyczu

wać swoje miasto jako twór zbiorowego wspólnego wysiłku. Obywa- f 
t e l  Polsk i, który zwiedza swoją s to lic ę , powinien móc odrazu 

t r a f ić  do serca miasta, t*zn* do centrum dobrze wybranego pod 

względem terenowym*

Analiza miast atarożytnych, średniowiecznych i  renesaneo- 

wych, wykazuje dobitn ie, jak ważną ro lę  odgrywały w nich agory, 

forum, place targowe, czy ratuszowe lub kościelne. Funkcja trans

portu tak bardzo rozwinięta w mieście współczesnym nie pozwala 

kopiować niewolniczo układu dawnych placów. A le niedocenianie 

r o l i  placów w kulturalnym i  politycznym życiu miasta i  rezygno

wanie ze znalezien ia właściwej dla nich nowoczesnej formy byłoby 

błędem nie do wybaczenia*

Ta sprawa narzuca się z całą s iłą , jako zagadnienie arch i

tektoniczne i  urbanistyczne o pierwszorzędnym znaczeniu dla
C

szczegółowych planów nowej Warszawy. Ani średniowieczny rynek,

i
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ani piękne Cour d'honneur z epoki baxoku nie mogą spełnić zadań, 

narzuconych przez nowy s ty l życia  i współżycia mieszkańców demo

kratycznej Warszawy. Ani ich wymiary dawnych placów, ani powią

zanie z całokształtem organizmu miejskiego nie są już dla nowych 

warunków wystarczające. Nowe ośrodki w ielk ich publicznych zgro

madzeń przewidzieć należy w najbardziej aktywnych częściach 

noworozbudowanego miasta, niektóre z nich w pobliżu Marszałkow

sk ie j i  w ścisłym z nią powiązaniu, a także w kompozycyjnym 

związku z głównym politycznym ośrodkiem kraju -  parlamentem, 

który stanąć ma na skraju Skarpy.

Kończąc moje uwagi, pozwalam sobie powinszować dokonane

go dzie ła  Mładzom Waszego Kraju, Samorządowi m.Warszawy oraz 

tym wszystkim, którzy współpracowali nad generalnym planem 

S to licy .

Bozumiem 1 rozumiecie wszyscy, że plan to jeszcze nie. 

re a liza c ja , że przez samo stworzenie planu, Warszawa nie sta ła  

s ię  miastem żyjącym pełnią życia.

Ale plan generalny S to licy , oparty o plan odbudowy gospo

darczej ca łe j Polsk i, je s t  warunkiem koniecznym dla przyszłe j 

r e a l iz a c j i  w ska li możliwości 1 zadań naszych czasów.

Jestem przekonany, że w tym sensie plan nowej Warszawy 

jes t wielkim krokiem naprzód w kierunku budowy nowych miast 

dla nowej ludzkości.

Warszawa, dnia 14 października 1946 r .

mr.

i


