/f/f * 3

f.azis&i orz uz i m o ński

:11>?dz.vnaroaowa -Federacja
dla Spraw 'deazkanlonych i Planowania

.•i diynarodowa Federacja złożona została w Londynie w r.1913#
.'iorwotn ;e nosiła nazwę "stowarzyszenie d la Spraw Budowy
grodów i Planowania*#
wódcami cy li

is s t

v początkach je j istn ien ia głóumyai przy

.nglioy hbenesar Howard i Patryk Geddea oraz Hieacy

bracia iCaapftosyer#

Przywódcy c i odegrali wielką role w rozwoju

Feu©racji, by li bowiem twórcami nowych id e i, których rozwój i
propaganda zajęły naczelne miejsce w

racach Federacji.

Howard,

jak wiadomo, był twórcą id o i Piasta Ogrodu, miasta łączącego
w sobie dodatnie cechy miasta i wsi, ograniczonego w swej wielko
śc i, budowanego na prawie zabudowy na obszarach, stanowiących
własność gminy*

Ged&es wniósł w prac- Federacji szeroko rozbudo

waną koncepcję regionu i związanego z nim planowania regionalnegor
**

•

B ra d a Kampffmayer by li założycielami Niemieckiego To..aizystwa
ieformy Mieszkaniowej, wnosząc w ten sposób zaintereaowanie za
gadnieniami mieszkaniowysai, jako drugi po planowaniu miast temat
prac Federacji#

ojna 1914-1918 przerwała działalność nowopowstas

lego otowarzyszenia.

Dopiero po wojnie o towarzyszenie zostało re

aktywowane, przy czym przyjęło nazwę Federacji.

\krótoe po tym

Federacja uległa rozdwojeniu, które trwało aż do r.1936.
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Fisyesy'g

aą były różnice zainteresować członków Federacji, podczas gdy
przedstawiciele narodów anglosaskich skupiali w zasadzie asoje
zainteresowania w urbanistyce, w szczególności w budo de m iast-ogrodów, o tyle przedstawiciele Rienlee zajmowali s i

głównie sp a -

wą mieszkaniową, w szczególności sprawą budowy mieszka' d la klas
najuboższych.
U
u t> L

Obie ?e:eracje rozwijamy bardzo żywą działalność*

Dopiero śmierć Hansa Fnmpffteiayora oraz przyjście do włattey h it le 
rowców o słabiły działalność odłamu Federacji zajmującegod.ę

-
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zagadnieniami mieszkaniemjm i.

r.1936 podjęte zostały kroki,

mające aa celu ponowne zjednoczenie obu Federaeyj.

io stało ono

ostatecznie dokonane na kongresie w Paryża w r. 1937»

.-ybuch

wojny w 1939 r* zastał Feóeraoj? be z pokręcało po nefiłzwycmcj
udanym kongresie w • ztokholmie.
organizacją s iln ie ei-

Federacja w tym Eoraoacie była

rozwijającą, o dużym dorobku#

P ia ła za

sobą 17 kongresów mir dzyń środowych, szereg publikcoyj i raportów
na tafcie tematy, jak "Foszty budowy raieszka;**, "Finansowanie
mieszkań dla klas pracujących", " le ssk a iia na ?.3iw, "Użytkowa
n ie terenu” , "Planowani e regionalne i krajowe", "Zagadnienia
komunikacyjne w planowaniu",

iaszkania w krajach podzwrotni

kowych", "Piasta ogrody", "Ochrona krajobrazu oraz budynków za
bytkowych" i inne#

>ydsKane były dwa periodyci - jeden o cha

rakterze informacyjnym, zawierający kronikę, przegLąd kaL ążek
i b ib lio g ra fie oraz wiadomości organizacyjne, drugi obejmował
większe artyk uły i sprawozdania, nadsyłane przez członków ?ederu c ji z Tyhnjcii .truj ów#

'.'asyctkie publikacje drukowane były

w trzeoh językach - angielskim, francuskim i niemieckim. «dr6d
prac Federacji znajdował sie słownik wyraź©ń technicznych, zwią
zanych z piano, aniem i sprawą mieszk Aiową, obejmujący pięć ję
zyków - angielski, francaaki, niemiecki, włoski i hiszpański.
Biblioteka Federacji lic z y ła ponad 4.300 tomów, dotyczących za
gadnień urbanistycznych i mieszkaniowych wszystkich krajów,
hiedziba Federacji znajdowała ci. w Brukseli.

Federacja rządzo

na była przez Radę, obejmującą przedstawicieli wszystkich arganiżącyj należących do Federacji, oraz 24-eh do 3>*tu członków,
reprezentujących indywidualnych członków Federacji.
?&dy posiadały charakter walnych zebra • Federacji.

Zebrania
Na czele

Federacji stał Fomitat -ykona..czy, wybierany pizez Radę, który
prowadził sprawy Federacji.

Obok przewodniczącego 'omitetu znąj-

Kowalo się biuro, złożone z 4~oh całonitów dla prowadzenia spraw
Federacji w okresach miedzy zebraniami

omitetu •wykonawczego—

bok tego JUitnial Sekretariat Generalny oraz a s e r g komitetów
specjalny cłu
Gieesczęśliwyr:: zbis^Le;:.
przewodnio zącyc wybraue
Stuttgartu.

kolicsności na ongretie »; 1939 r*
n

lemca dra - trolina, prażyć anta miasta

I3re Stroiin od chwili wy uchu m jny, zwłaszcza zaś

od momentu sąj cola Trukseli, siedziby Sekretariatu, precz S is a odw nadużywał swego stanowiska przewodaionąoesp > usiłując pro*
wadzić prace Fe e ra c jl w sposób stronniczy, pod kątem wid® ni a
politycznych i wojennych interesów !H omieć*

Z tego wz/tLcda

przedstawiciele narodów sprzymierzonych utworzyli w A nglii
w r.1941 -Komitet

olnych Karodów, który póiniej został prze

kształcony na lomitet - przymierzonych dla Spraw Jic Ezkaaiowych
i

lanowania.

2 chwilą owolnlenia narodów okup nsuąyeh oraz

żako czcnia wojąy

orni bat ton zastał przekształcony na Tymczaso

wy oai tet Federacji,

tóry nawiązał kontakt z dawnymi członka

mi Federacji, zwołując w je sie n i 1946 r . Kongres /osiemnasty
z rz-du/ do Kastlngs.

Celem hngreso. u a ło by. wznowienie prac

Federacji, przede wszystkim zaś wybór nowych legalnych władz*
t

tym zakresie Kongres nie dał psinego rezultatu,

Jak się oka

zało, nie można było ze względS* formalnych zakończyć prac nad
konieczna rew izją statut’,, o a z zebrać dostatecznej ilo ś c i przed
sta w ic ie li reprezentujących ogół członków Ted r a c ji.

te j sy

tu acji postanowiono w Hastings wybrać Tymczasowy harf.tet

yko-

n®vczy, złożony z niew ielkiej ilo ś c i osób, któryby przygotował
zmianę statutu i zwołał posiedzenie Bady, na której aa być ucłsra}.ony progrum prac, n wy stutut oraz wybrany pełny Komitet óykonawozy.

Postanowiono, te zebranie to ma się odbyć w Paryża

w czerwcu 1947 r .

ha przawodnie ząoe go Tymczasowego
niogo prezesa
■:;v•;

-r

e ie r a e ji G* o p ie ra *

o a ite tu wybrano dl i gole t skład

lomltetu wszedł islę-

i n.i >. s t•?r int.tl • * ak,vc, . i.

Tła posiedzeniach Rady w czasie

ongreeu przed;;skuter;aay zo

s ta ł •szczegółowo p r ó b ie udziału Niemców w pracach Federacji, przy
czym postanowiono do czasu outatsczasj u chwały Rady /zmiana s ta 1

'

a

tu t./ ni-- •p rzyj mcm«d Siane '* na oslonków F ed eracji, ani n e wybie
rać ic h do wła as . ecie r a c ji*
kongres w Rastlngs obejmował w swoich obradach dyskusje na

«*■ %

tr z y tematy*

Były nimi "Przebudowa ośrodków wielko iojskich ”,

•ca sprawy mieszkaniowej” oraz "Technika budow y mieszkań’*•
ryskunj e o la ły charakter zgodny z zasadami i tradycjam i p rz y ję ty mi ha dc

rasowych kongresach,

Poszczególni członkowie Fede

r a c ji, bąd£ stowarzyszenia, bądź Oso by indywidualne przedstaw iły
raporty na wybrane tematy obrad, obrazujące stan zagadnień i pogiąd Tir rca powyższy temat w danym kraju*

wybrany praez

osiitet

y-

kooawesy sprawozdawca generalny opracował przedstawione raporty,
wygłaszając na plenarnym posiedzeniu Kongresu przemówienie, przed
staw iające w ażniejsze i ciekawsze zagadnienia w nich poważone,
naświetlając je z własnego punktu widzenia*

Same raporty b yły do

starczone wszystkim uczestnikom Kongresu jako publikacje kongresoe, natomiast nie b yły odczytywane na samym Kongresie*

Lyskusja

na plenarnym zebraniu to c z y ła sio nad sprawozdaniem generalnego
sprav?ozdawcy, przy czym poruszano sprawy dodatkowe, nowe.

1aLega-

c ja polska na Kongresie w :iaating3 piz odstawiła 5 raportów, oprącowanyoh i wydrukowanych w języku angielskim w Polsce. Ponadto
i.
i
Iska wzięła udział w wystawie prac z dziedziny budowy mieszkań
i plan-wonią, zorganizowanej w czasie Kongresu*

riwiT wl i
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.or.^-^oia wzięło udział 1.279 delegatów, reprezentują
cych 23 państwa.

llajłiciml -ajszysi aalsgaojui&i’ tyły sngielsika,

fiuacuska, holsndarski, aseiykars&a, bsl^ijska, aawaj carska,
aawadzka, duńską, polaka i ainwtfet*

