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COĘSO JAGIELLOŃSKIE,
Za dawnych czasów możni panowie budowali pałace

podmiejskie, które ciągnęły się najpiękniejszym szlakiem
na wzgórzu panującem nad doliną Wisły w stronę połu-
dniową Warszawy. Tak powstały pałace: Ujazdowski, Bel-
weder, Królikarnia, Ursynów, Natolin, oprócz pałaców, po-
łożonych w samej dolinie Wisły, dawnych siedzib królew-
skich Wilanowa i Łazienek. Zamarło życie polityczne Pol-
ski, zmniejszyła się- liczba możnych i wpływowych ludzi
w kraju, zamarł również i rozwój • pałaców podmiejskich.
Zdemokratyzowanie życia wytworzyło nowe siedziby pod-
miejskie dla szerszych warstw społeczeństwa. Najwięcej kul-
turalną z pomiędzy takich siedzib w okolicach Warszawy,
a może nawet jedynie kulturalną jest Konstancin, zamie-
szkały przeważnie przez zamożniejszą część inteligencja.

Gdy z końcem wielkiej obecnej wojny wytworzy się
zmiana politycznego i ekonomicznego bytu naszego narodu,
to bez względu.na to, w jakiej postaci ona nastąpi, niewątpli-
wie wpłynie dodatnio na rozwój gospodarki narodowej.
Warszawa będzie znowu sercem życia całego narodu pol-
skiego, będzie jego stolicą. Dó udziału w pracach tych gar-
nąć się będą wszyscy, nie wyłączając' możnych, którzy obec-
nie odsunęli się w znacznej części od tej pracy. Zacznie się
więc niewątpliwie nanowo skupianie w Warszawie najbogat-
szych ludzi w Polsce, których udział w pracy społecznej
zmusi do dłuższego przebywania w Warszawie. Ludzie ci
będą się starali posiadać własne rezydencye w Warszawie
i w tym celu niewątpliwie zaczną wznosić sobie pałace i pa-
łacyki podmiejskie. Zachodzi więc pytanie, gdzie ma wy-
tworzyć się taka dzielnica. Zdaniem mojem, jedyną najbar-
dziej odpowiednią dzielnicą podmiejską dla tego celu będzie
dalszy rozwój kierunku dawnych pałaców, t. j . kierunku po-
łudniowego miasta wzdłuż skraju wyżyny nad doliną Wisły
na przedłużeniu linii Królikami, Ursynowa i Natolina aż do
doliny rzeczki Jeziorki, prawie pod sam Konstancin, na dro-
dze idącej obecnie od Królikami przez Służew, Ursynów,
wieś Wolicę, Natolin, wieś Kabaty, las kabacki, około grupy
willi na wzgórzu nad stacyą Klarysew kolejki Wilanowskiej,
aż do urwiska nad doliną Jeziorki. Szlak ten z pięknym
i rozległym widokiem na dolinę Wisły, z pięknemi budowla-
mi przyszłych pałaców i pałacyków w otoczeniu parków
i ogrodów—to przyszła siedziba, warszawska najzamożniej-
szych sfer naszego narodu, to w wielkim stylu przyszłe na-
sze corso, łączące Warszawę z najkulturalniejszą miejscowo-
ścią podmiejską Konstaneinem. Wspaniała, urozmaicona
pięknemi plantacyami, wielkiej szerokości aleja, po której
swobodnie mogłyby krążyć setki ekwipaży, jeźdźców kon-
nych, samochodów, rowerów i tramwajów elektrycznych
z przyległymi do niej ogrodami pałaców, parkiem natoliń-
skim, lasem kabackim i nowoutworzonymi parkami staeby
się mogła czemś imponującem, a tak pożądanem w wielko-
miejskiem życiu przyszłej Warszawy. Ciasne i krótkie aleje
Ujazdowskie, zmieniające się coraz więcej w ulicę miejską
przy wzmagającym się ruchu samochodowym, nie mogą już
dłużej odpowiadać potrzebie życia, jako corso Warszawy.

Projektowane przeze mnie corso niechajby nosiło mia-
no Jagiellońskiego. Corso to stanowiłoby środkowy piękny
szlak całej południowej dzielnicy podmiejskiej, objętej z je-
dnej strony Wisłą, z drugiej zaś strony szosą grójecką aż do
Piaseczna; od południa zaś kończąca się Konstaneinem, Sko-
limowem i Chylicami. Dzielnica ta w części swej, a mianowi-
cie w dolinie nad Wisłą, wzdłuż kolejki Wilanowskiej, oprócz
ogrodów publicznych, projektowanych nad Wisłą, jako prze-
dłużenie zieleni parku Łazienkowskiego, urządzonych na
szeroką skalę, może służyć jako najodpowiedniejsze miejsce
dla rozwoju ogrodownictwa kwiatowego. Tu mogłyby po-
wstać zakłady hodowli kwiatów tak gruntowych, jak i cie-
plarnianych na miejscu obecnych pól warzywnych i już tyl-
ko częściowo zbożowych.

W kierunku zachodnim od projektowanego corsa aż
po szosę grójecką i wzdłuż niej aż do Piaseczna, Chylić i Sko-
limowa z natury rzeczy rozwijać się będzie przedmieście —
°gród jako ewolucya zapoczątkowanego już ruchu budowla-
nego w tym kierunku. Duży obszar leśny lasów kabackich,

należących do dóbr Wilanowskich, mieszczących się w środ-
ku tego terenu, zapewnia całej tej dzielnicy źródło powietrza
zdrowego.

Połączenie obecnych alei Ujazdowskich z projektowa-
nem corso stanowi jedno z zadań projektu przyszłej Warsza-
wy powiększonej, której granica w kierunku południowym
projektowana jest do Służewa, od którego to miejsca zaczy-
nałoby się corso projektowane.

Inwestycya, o której mowa, powinnaby się znaleźć w rę-
kach poważnego konsoreyum obywatelskiego przy współ-
udziale władz miasta i gmin sąsiednich.

Oczywiście, urzeczywistnienie corsa projektowanego
nie da się uskutecznić z dnia na dzień, jednakże zarezerwo-
wanie odpowiednich terenów dla niego i dla ogrodów i par-
ków już teraz byłoby rzeczą bardzo pożądaną.

Również silną sprawą, a względnie łatwą do urzeczy-
wistnienia, jest przeprowadzenie szlakiem przyszłego corsa
tramwajów elektrycznych i szosy do Konstancina, Skolimo-
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wa i Chylić, ażeby dać możność ludziom zamieszkiwania na Jako dopełnienie całości projektu powinna być prze-
stałe tych miejscowości, tak konieczne wobec zmieniających prowadzona szosa od rogatki Belwederskiej przez drogę Kró-
się warunków gospodarczych i zwyczajowych naszego mia- lewską do "Wilanowa i w dalszym ciągu przez Powsin, Kla-
sta. Tylko przy prędkiej, częstej i wygodnej komunikacyi rysew, Jeziorne do Konstancina, Skolimowa i Chylić,
elektrycznej jest to możlrwem, a przy łatwości założenia obec-
nie szkół i t. p. poza miastem stałoby się punktem zwrotnym Czesław DomaniewsM, arch.
w tak pożądanym rozwoju przedmieśc-ogrodów,

XLVII konkurs Koła Architektów w Warszawie
na projekt „Domu ludowego" na wsi.

Dnia 6 maja roku 1915 Sąd konkursowy przystąpił do
otwarcia prac konkursowych. Ogółem nadesłano 73 projekty
rysunkowe, oraz jeden model w plastylinie; przy projektach
iNsNs 62, 63 i 64 kopert nie znaleziono; nadto pod adresem
Sądu konkursowego w gmachu Baryczków nadeszła koperta
oraz teka, oznaczona przez Sąd JS|o 74 w dniu 10 maja, t. j . po
terminie prekluzyjnym; projektu tego Sąd konkursowy nie
otwierał i nie rozpatrywał. Na szeregu posiedzeń odbytych
w d. 6, 9, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 i 30 maja oraz 1-go
czerwca 1915 roku zostały ustalone zasady podziału wszystkich
prac na 4 kategorye, dokonano rozlosowania prac do szczegóło-
wej krytyki pomiędzy poszczególnych sędziów oraz przyjęcia
tychże po uprzedniej dyskusyi przez gremium Sądu i ustalenia
odpowiednej kategoryi przez głosowanie, wreszcie dokonano
głosowania na nagrody, zaszczytne wzmianki oraz polecenia
do zakupów.

Uchwalony podział na kategorye był następujący:
I — zawierająca najlepsze prace, kwalifikujące się do

głosowania na nagrody;
II — zawierająca prace, posiadające również cechy arty-

styczne i dobre rozplanowania i nadające się przeto do repro-
dukcyi i ewentualnie do zakupów;

III — zawierająca prace poprawne, zasługujące na mo-
tywowaną krytykę;

IV — zawierająca prace słabe lub nie odpowiadające wa-
runkom konkursów.

Do I-ej kategoryi przegłosowano ,N°N° 7, 17, 35, 49 i 56.
„ H-ej , „ N°H° 2, 9, 18, 19, 21,

23, 28, 30, 34, 41A, 42, 61, 65\ 71.

Do III kategoryi przegłosowano .N2N2 3, 5, 6, 8, 10, 11
14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 89, 40'
4 1 B ' c , 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60
62, 65 B, 68, 69 i 70.

Do IV-ej kategoryi przegłosowano ]\°N° 1, 4, 12, 13
29A • B, 38A ' B, 51, 54, 63, 64, 66, 67, 72 i 73.

Z kategoryi I-ej wybrano przez tajne głosowanie:
do nagrody I-ej — M 49 (pięcioma głosami przeciw dwom);
„ „ II-ej — IN" 17 (sześcioma głosami przeciw jednemu);
„ „ III-ej—N° 7 (sześcioma głosami przeciw jednemu).

Pozostałe dwa projekty z kategoryi I-ej, a mianowicie
iN° 35 odznaczono I-ą zaszczytną wzmianką i N° 56 Il-ą za-
szczytną wzmianką, jednocześnie polecając do zakupu.

Z pośród prac II-ej kategoryi odznaczono zaszczytnemi
wzmiankami N° 9, 18, 21, 23, 28, 41A (bez waryantu) i 61, je-
dnocześnie polecając je do zakupu.

Po przyjęciu treści protokółu powyższego, Sąd postano-
wił otworzyć kopertę,'adresowaną do Sądu konkursowego, opa-
trzoną M 74, przyczem postanowił przychylić się do życzenia
autora, wystawiając dopełniające perspektywy do projektów
JVe 66 i 67 poza konkursem.

Sąd konkursowy zaznacza, iż obfity plon prac nadesła-
nych przedstawia dużą rozmaitość dobrych pomysłów, przeja-
wiających się zarówno w planach jak i w architekturze. Uwy-
datnione są idee przystosowania form chaty włościańskiej do
gmachu Domu ludowego, architektury starych dworków szla-
checkich, małomiasteczkowych domów charakterystycznych
oraz mniej odpowiednich typów willi podmiejskich. Zasługuje
również na wyróżnienie szereg prac wykazujących idee poszu-

Nagroda I. Dom ludowy w życiu codziennem. Skala 1 : 150. Rutor E. Bartłomiejczyk.


