
po restauracyi, jaka zapew ne już w  najbliższych latach 
zostanie rozpoczętą.
GANKI obiegające powstały w  pierwszej połowie XVI w. 
w 2-ch okresach budowlanych od roku 1512 — 1525 
i w drugim , po pożarze świeżo odbudowanego zam
ku w roku 1536. Ganki mają też w  dwóch dolnych 
kondygnacyach zupełnie charakter włoski. 3-cia kondy- 
gnacya 11-go piętra o niezmiernie smukłych stosunkach 
kolumien, zdradza formami wpływy miejscowe, sięgające 
do epoki gotyckiej. Szczególniej dla Krakowa charakte
rystycznym jest motyw dzbanuszków, umieszczonych na 
kolumnach, pomiędzy kapitelem a belką poziomą. Jest 
oczywistem, że tak cienkie kolumienki mogły być użyte 
tylko do dźwigania lekkiego drewnianego stropu. Ganki 
te dobudowane zo
stały do zamku, któ
ry po wysokość 1-go 
piętra pozostał je 
szcze z wieków po
przednich. Tylko ko
mnaty 2-go piętra 
z wielkiemi oknami 
p o d z i e l o n e m i  ka- 
m iennemi krzyżami, 
są już wraz z ganka
mi dziełem XVI-go 
wieku.
DZIEDZINIEC słu- 
żyłjak wiadomo, czę
sto do odbywania 
turniejów. — Musiał 
to być widok wspa
niały i malowniczy, 
gdy ganki 2 górnych 
kondygnacyj, zapeł
nione były licznymi 
widzami i wspania
łym dworem. W  ta 
kiej chwili przedsta
wia dziedziniec zam
kowy nasz widok.
M A LO W N ICZO ŚĆ 
obrazu podnosił je- Zamek królenaM na Wmvelu. 
szcze w wysokim sto
pniu kolorowy zapewnie dach dachówkowy, nastrzępiony 
dymnikami.
KRAKÓW, w marcu, 1901 roku.

S. Odrzywolski.

Prawidła Konkursów  
architektonicznych.

EDNYM z najlepszych sposobów rozstrzygnię
cia zadania budowlanego jest konkurs publi
czny, prawidłowo rozwinięty i sprawiedliwie 
osądzony. Taką opinię o konkursach wygłaszają 

prawie wszystkie traktaty  o tym przedmiocie. 
KORZYŚCI jawnego, publicznego porządku konkursów 
architektoniczuych są następujące:
a) ZADANIE budowlane zyskuje rozwiązanie wielostron
ne, niejako oświetlenie ze wszech stron.
b) W YDOBYW ANIE talentów ukrytych i nieznanych na 
widok publiczny.
c) OGRANICZENIE do m inimum  drogi protekcyi i sku
piania się wielkiej liczby robót w  jednych rękach.
d) BUDZENIE w publiczności interesu dla spraw budo
wlanych.
e) POTĘGOW ANIE pracy budowniczych w  celach współ
zawodnictwa i u trzym ywanie ich w  ciągłej czujności w ob- 
znajmianiu się z najnowszemi zdobyczami wiedzy budo
wlanej.
f)  CZĘSTO pojawiające się konkursy doskonalą postępo

wanie konkursowe i rozpowszechniają przekonanie, że 
tylko taką drogą można otrzymać pracę donioślejszego 
i większego znaczenia.
ABY jednak ogłaszający konkurs, właściciel nieruchomo
ści, czy instytucya, jak również i budowniczowie, mogli 
mieć zupełną gwarancyę powodzenia konkursu, konie- 
cznem jest ustalenie zasad i prawideł w tym względzie, 
co w innych krajach jest już dokonanem. Posiłkując się 
też i stosując do stosunków naszych doświadczenie cudzo
ziemców, przychodzimy do prawideł następujących.
§ 1. PROGRAM konkursu ogłoszony publicznie w  wyda
wnictwach perjodycznych, technicznych i w innych  dzien
nikach powinien być obmyślany dokładnie przez przy
szłych sędziów konkursu i przy stosownym udziale ogła

szającego konkurs.— 
Najpraktyczniej spra
wą konkursu zająć 
się może korporacya 
architektoniczna, na
wykła do tego rodza
ju  pracy. Nazwiska 
sędziów powinny być 
u j a w n i o n e  równo
cześnie z programem. 
Konkurs raz ogło
szony nie może być 
odwołany. Rysunki 
dołączone do progra
mu konkursu,powin
ny być jasno sformu
łowane i narysowa
ne, żeby nie były po
tem powodem do nie
porozumień. Nie na
leży robić dosyłek 
lub dodatkowych ob
jaśnień architektom, 
którzy zgłosili się po 
program w czasie 
właściwym. Ma się 
tu na myśli rysunki 
planów s y t u a c y j -  

. n y c h, n i w e  11 a cyiStan obecny. J ’ ,
gruntu, również po

miary z natury istniejących murów, jeśli ogłasza się kon
kurs na przerobienie lub powiększenie starych budowli. 
PLANYr, dołączone do programu, obowiązują zarówno 
sędziów jak i konkurentów. Taka zasada jest konieczną, 
zważywszy, że zdarza się, że plany wadliwie zdjęte i za
łączone do programu, są potem spraw dzane przez ucze
stników konkursu mieszkających na miejscu i powodują 
chaos w  projektach przedstawionych na konkurs. Zdarzało 
się, że filary stare, narysowane przesadnie służyły za punkt 
wyjścia w  projekcie, który proponował w nich przejściowe 
arkady. Konkurenci, obznajmieni z prawdziwą wielkością 
tych murów, wyrzekli się tej idei.
§ 2. LICZBA sędziów może być dowolną, przynajmniej 
w 2/3 częściach swego ciała złożoną z budowniczych. 
OPRÓCZ tego 1 iczba budowniczych w inna być nieparzy
stą. Zdarza się, że dla udania się konkursu, okazuje się 
koniecznością, że sędziowie-budowniczowie, stanowiąc 
grupę oddzielną, w  ogólnem zebraniu sądu, mogą opinię 
swoją, zdobytą większością głosów w swem  gronie, podać 
zbiorowo jako jednomyślną. Sąd nie powinien być bardzo 
liczny. Na wypadek braku potrzebnej liczby sędziów spe- 
cyalistów t. j. budowniczych, można w programie przewi
dzieć, że budowniczowie rozporządzają większą liczbą 
głosów od innych sędziów. Taka konieczność nie jest je 
dnak pożądaną i wygodną, traci się bowiem w sądzie ró
żnorodność poglądów specyalistów, przez co projekty ró- 
żnokierunkowe, mogą być rozpatrywane i sądzone z pun
ktu widzenia jakiegoś kierunku specyalnego. Sędziowie 
wybierają między sobą prezydyum, jeśli to uznają za po
trzebne, również obierają sekretarza, który od pierwszej
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chwili ukonstytuowania się sądu konkursowego, pilnuje 
porządku w przebiegu konkursu, zbiera notaty, prowadzi 
protokół (jeśli to uznane będzie za konieczne), prowadzi 
korespondencyę.
DLA porządku, sędziowie powinni zgodę na swój urząd 
składać piśmiennie, gdyż w tym względzie trafiają się nie
porozumienia. Przy pierwszem zebraniu się sędziów, se
kretarz czyta listę sędziów, z nadmienieniem o obowiąz
kach, ciążących na tej godności. Sekretarstwo i prezydyum 
mogą być w jednem  ręku.
§ 3. PRZYJĘCIE urzędu sędziego pociąga za sobą wyrze- 
czeczenie się wszelkiego udziału, tak bezpośrednio, jak i po
średnio tak w danej konkurencyi, jako też 
w wykonaniu budynku, będącego przed
miotem konkursu, przynajmniej w ciągu 
trzech lat. Zrzeczenie się godności, naw et 
przed rozstrzygnięciem konkursu, nie u- 
walnia byłego sędziego od skutków tego 
urzędu.
SĘDZIA zatem: ani ręką, ani radą, nie mo
że pomagać nikomu z uczestników w kon
kursie, nie może oglądać prac przed term i
nem ich podania na konkurs, ani wywiady- 
wać się kto prace te składa.
§ 4. SĘDZIOWIE redagują warunki pro
gram owe konkursu.
TA NAJP1ERWSZA z robót około kon
kursu oznajmi dokładnie sędziów z istotą 
rzeczy, z treścią główną konkursu. Nie czas 
uczyć się program u i treści jego, po ogło
szonym, a może i wykonanym  już w  zna
cznym stopniu konkursie. Sędziowie przy
godni z wielką trudnością przychodzą do 
dobrego porozumienia się z programem 
i z ogłaszającym konkurs, który nie raz już 
po ogłoszeniu program u zmienia swoją opi
nię, przystępują do niego raczej z krytyką 
ostrą, ganiąc program, otwierają szeroko 
wrota zupełnemu nieładowi w  czasie sądu. Oprócz tego 
członek sądu w ezwany późno, pozostawał mimowoli pod 
wpływami ubocznemi.
PRZEZNACZENIE budynku jest rzeczą najważniejszą: 
a więc układ planu, rozmieszczenie i wzajemne stosunki 
jego części składowych, powinny być opisane i wymie
nione w programie jak najskrupulatniej.
POTEM, równie ważnem  jest ujęcie kompozycyi w  formy 
artystycznie pomyślane. W arunkiem  mniejszej wagi jest 
ozdobność budynku. Gdy układ program u oprócz swojej 
jasności, powinien być również możliwie treściwym, to 
niejednokrotnie ciężką 
wadą jego są nie dość 
jasno skreślone, w arun 
ki kosztów projektowa
nej budowy. W szakże 
równie ważną jest rze
czą objaśnienie w  pro
gramie, chociażby w o- 
gólnem orzeczeniu, — 
w jakim stopniu koszta 
przyszłej budowy mają 
być ograniczone. Okre
ślenie to może być do- 
konanem, czy to przez 
wymienienie przybliżo
nej sumy ogólnej, czy 
też przez opisanie ogól
nej konstrukcyi i mate- 
ryałów budowlanych.
KOSZTORYSY są w programach pow odem : albo lekcewa
żenia ich przez sędziów, albo przez uczestników konkursu 
lub wreszcie przez tych i owych. Tak być bezwarunkowo 
nie powinno. W  programie musi być wyjaśnione dostatecz
nie, czy utrzymanie sumy kosztorysowej ma być uważane 
za rzecz główną, czy też ma być rzeczą znaczenia podrzęd

Z przeni. arłysł.

K rata pomnika Mickiewicza.

nego. W  1-szym razie szkice przekraczające kosztorys m u
szą być odsunięte od konkurencyi, w  2-gim wypadku, będą 
dopuszczone i współzawodnicy mają obszerne pole dzia
łania. Prace architektoniczne, składane na konkurs, powin
ny być przedstawione rysunkiem jasno i zrozumiale, lecz 
stopniem swego wykończenia mogą nie wychodzić z gra
nic dobrze pomyślanego i wykonanego na skalę szkicu. 
Rysunki detaliczne mogą być żądane jedynie w  razie, gdy 
do w yrażenia  i zrozumienia myśli projektu są niezbędnie 
potrzebne. Skala l:2l)0, a w rzadkich wypadkach 1:100 
musi być oznaczoną w programie. Nie powinna być ona 
przesadnie wielką, gdyż w takim razie u trudnia szkico

wanie i powstają rysunki zbyt wielkie jak 
na szkice, a za mało opracowane, jeśliby 
miały być uważane za projekty wykończone. 
WYMAGANY programem kosztorys musi 
mieć znaczenie szkicowe. Uważamy za 
rzecz najsprawiedliwszą żądanie w tym ra
zie jedynie wykazu objętości budynku pro
jektowanego, która też to objętość może być 
w programie zadaną.
TU NALEŻY też mieć na względzie jeszcze 
rzeczy następujące:
a) OBJĘTOŚĆ budowli, liczona od pozio
mu gruntu  do wierzchu gzemsów w ień
czących, obliczona oddzielnie dla każdej 
kategoryi budynków względnie do liczby 
pięter; a więc osobno części parterowe, 
z wszelkiemi występami r skarpami, części 
piętrowe i t. d.
b) OBJĘTOŚĆ wszelkich wieżyc zew nę
trznych lub pinakli; liczona od poziomu 
gzemsu budynku w części jego najwyższej.
c) OBJĘTOŚĆ m urów odosobnionych, balu
strad, szczytów, attyk ponad ezemsami, te 
bowiem albo całkowieie, albo w pewnych 
częściach muszą być budowane z kamienia.
d) OBJĘTOŚĆ dachów ozdobnych, służą

cych jako dekoracye lub charakterystyka budynku. Do tej 
kategoryi liczą się dachy wieżyc, kopuły wszelkiej formy, 
piramidy i t. p.
e) OBJĘTOŚĆ budynku, wymieniona pod d) może być 
w różnych projektach konkursowych uważaną za jedno
znaczną z kosztem, t. j. z ceną, jedynie pod tym w arun 
kiem, że u iy te  konstrukcye przez konkurentów, będą 
przeciętnie blisko-znaczne. Dlatego uważamy, że nie ob
ciążymy zbytnio pracą konkurentów, jeśli zażądamy je
szcze krótkiego i treściwego opisu konstrukcyi budynku 
w miejscach budzących wątpliwość. Opis ten nie będzie

wymagał wielkiego na
kładu pracy, jeśli będzie 
szkicowem napomknie
niem rodzaju konstruk
cyi w  miejscach drażli
wych i wątpliwych. — 
W  braku takiego opisu 
sędziowie sami muszą 
rozjaśnić pewne punkty 
konstrukcyi, sami m u
szą zdecydować co ma 
być z kamienia, co z ce
gły, co z żelaza. Taka 
czynność może się od
być ze szkodą konku
renta , a przynajmniej 
w brew  jego przekona
niu.
NIE uw ażam y za zby

teczne, jeszcze tu raz powtórzyć, że charakter w arunku 
kosztów, czyli kubiczności, powinien być jasno określony 
w programie, jeśli on potem niema być przyczyną spacze
nia całego konkursu.
Z DOŚWIADCZENIA wiemy i pamiętamy, że na minio
nych konkursach, niejednokrotnie warunek  kosztów w pro

Warszawa.

6



gramie, był poniewierany do niemożliwości i lekceważony 
przez strony obie. Tak być nie powinno, jeśli pragniemy, 
żeby instytucya konkursów publicznych rozwinęła się 
prawidłowo i przyniosła krajowi dobre owoce. 
WYMAGANE program em  rysunki, jak powiedzieliśmy 
wyżej, mogą nie przekraczać stopnia szkiców, mniej lub 
więcej efektownie wypracowanych. Ilość ich mormuje 
charakter budynku. Można ich liczbę lub naw et treść w y
mienić w programie. Konkurujący winien przedstawić 
swój projekt tak jasno, żeby w  nim było jak najmniej do- 
myślników i zagadek.
JEŚLI budowla będąca przedmiotem konkursu, ma być 
dziełem artystycznie wykończonem, jako bryła widziana 
z różnych punktów  planu, w takim razie w  programie 
musi być żądaną perspekty
wa z pewnego oznaczonego 
punktu  widzenia. Są w ypad
ki, w  których powinny być 
w ym agane liczne pespekty- 
wy. Przed osądzeniem kon
kursu, widoki pespektywi- 
czne winny być rozpatrzone 
przez specyalistę i projekty, 
których perspektywy są w y
kreślone wadliwie lub nie
zgodne z projektem, muszą 
być wyłączone z konkursu.
§5. PROGRAM konkursu je
szcze określa:
a) TERMIN złożenia prac tj. 
dzień i godzinę.
b) CZY konkurs ogłasza się 
tylko w kraju, czyli też uw a
ża się go jako powszechny, 
światowy? Również czy po 
osądzeniu, odbędzie się kon
kurs ściślejszy między odzna- 
czonemi konkurentami, czyli 
też takiej konkurencyi d ru 
giej już nie będzie. Tu mo- 
żnaby zrobić uwagę, że nasz 
kraj jest przepełniony cudzo
ziemcami, szukającemi tu 
pracy, tak że właściwie nie
raz trudno nam określić, ko
go tu należy uważać za cu
dzoziemca, a kto nim nie jest.
Dlatego też uważamy, że u 
nas konkursy architektoni
czne o tyle tylko nie są po
wszechnymi, o ile to nie jest 
ujęte warunkami szczególny
mi programu. N aw et w tym 
razie, gdy konkurs uw aża się 
za światowy, nie uznajemy 
konieczności przyzywania sędziów (delegatów) z zagra
nicy, jak tego wymagają prawidła konkursowe innych 
krajów. Trudności zaproszeń z zagranicy są znaczne. Nie 
idzie zatem, żebyśmy ten zwyczaj uważali za niemający 
racyi bytu.
OWSZEM, przeciwnie, radzibyśmy byli zawsze widzieć 
udział w  sądzie zagranicy ościennej, z którą porozumie
nie się i komunikacya jest łatwą.
c) WYSOKOŚĆ nagród. Ta zaś nie powinna być mniejszą 
zbiorowo, od dw a razy wziętego honorarium za szkicowy 
projekt, obliczony podług norm przyjętych w taksie pry
watnej za czynności architektoniczne.
NAGRODA pierwsza nie powinna być mniejszą od hono
rarium tu wzmiankowanego.
MOŻE się przytrafić, że na konkurs złożoną zostanie taka 
liczba szkiców, ile jest  nagród, lub naw et jeden tylko. Sąd 
może przyznać nagrodę tylko w  takim razie, jeśli złożone 
dzieło, lub dzieła, stanowczo odznaczają się przymiotami 
dodatniemi, ścisłem zastosowaniem program u i prakty-

cznościądo  w ykonania . Ogłaszający konkurs  w razie p rzy
znan ia  nagród  za projekty  jes t  zaw iedziony  w  swoich n a 
dziejach, nie ze swojej winy, dający zaś pracę na  konkurs  
je s t  zabezpieczony w sw ych prawach. 
NIEPRZYSĄ D ZEN IE nagród  na konkursie, lub zm iana 
ich wysokości, je s t  m ożliw em  tylko w tedy, gdy  um otywo- 
w an em  zostanie przez 3/ 4 składu sądu, że w szystk ie  zło
żone prace na konkurs  są słabe i n ieudolne, Ilekroć w pro
g ram ie  nie zastrzeżono w yraźn ie , że nag rody  Będą roz
d an e  jedynie  pod w a ru n k iem ,  że projekty nagrodzone  
będą zupełnie dobre  i m ożliw e do u rzeczyw is tn ien ia  ich 
w  naturze, nag rody  m uszą  być przysądzone.
d )  W A R U N E K  o kopertach zap ieczę tow anych  z n azw i
skami au to rów  prac złożonych n a  konkurs  i opatrzonych

godłam i, odpow iadającem i 
tym że godłom na rysunkach. 
e) W A R U N E K , że o złoże
niu w e w łaśc iw ym  czasie na  
konkurs  prac pozamiejsco- 
wych, decyduje kw it  poczto
wy, przysłany  przed rozpo
częciem sądzenia, lub też, że 
dla w spó łzaw odn ików  poza- 
miejscowych udziela  się t e r 
min dłuższy, określony w pro- 
gramie. W  tak im  jed n ak  w y 
padku  należy określić też te r 
min d la  k w itu  pocztowego, 
który je s t  dow odem  złożenia 
na pocztę przesyłki w  czasie 
właściwym.

MIEJSCE w ybrane ,  gdzie 
adreisować się t rzeba  o w a 
runk i konkursow e, p lany  sy
tuacyjne i t. p. m ateryały , jak 
rów nież  d la  sk ładan ia  prac 
konkursow ych.
§ 5. USUNIĘCIE z konkursu  
jak iegoś  pro jek tu  może mieć 
miejsce z pow odów  n as tęp 
nych:
a) Z P O W O D U  n ieusp raw ie
dliwionej, spóźnionej dos ta
w y  projektu.
b) Z P O W O D U  odbieżenia  
zasadniczego od p rogram u, 
lub wyjścia z g ran ic  danego  
placu.
c) Z P O W O D U  widocznej 
n ieudolnej pracy,co m usi być 
s tw ierdzonym  3/4składu sądu.
d) NIEZACHOW A NIA prze
pisanej skali. W  czem  jed n ak  
dopuszcza się możliwość m a
łej, nieznaczącej omyłki.

e) ZBYTNIEGO zan iedban ia  i niejasnego p rzeds taw ien ia  
projektu, z g łosow aniem  na to s/* sk ładu  sądu.
f)  R Ó W N IE Ż  z pow odn dow iedz ionego  skop iow ania  (zu
pe łnego  lub p raw ie  zupełnego) pro jek tu  konkursow ego , 
z innego  projektu  daw nie j  w ykonanego . W yłączen ie  od 
konkurency i pow inno nastąpić w takich razach dla zazn a 
czenia solidarności budowniczycli w  celu potępiania pla
giatu. Na tak ie potępienie zasługuje  też pos ług iw anie  się 
projektami b ranem i bez znacznych zmian z książek po
św ięconych architekturze .
g) O ZACHOW ANIU w a ru n k ó w  obliczenia i n ieprzekra- 
czonia żądanych  kosztów  m ów iliśm y wyżej w  § 4-tym.
§ 6. O D STĄ PIEN IE nieznaczne od p rogram u, jeśli m a  na 
w zg lędzie  cel praktyczny, p rzep row adzen ie  jakiejś w a 
żnej myśli, lub  znaczne udoskonalen ie  rozw iązan ia  zag a 
dnienia, nie w yłącza projektu  od konkursu . O dstąpienie 
to w szakże  nie m oże mieć miejsca co do w a ru n k ó w  zasa
dniczych, jak  np. g ran ic  placu, kosztów, jeśli są postaw ione 
jak  rzecz zasadnicza itp. (C. d. n.) D ziekoński i D om aniew ski.
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