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No 6
ZARZĄD GŁÓWNY SARP‘u POD PRZEWODNICTWEM PROF. SZYSZKO - BOHU
SZA KOŃCZY PIERWSZY ROK SWOJEJ DWULETNIEJ KADENCJI. NA DOROCZNYM
WALNYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW ZŁOŻONE ZOSTANIE SPRAWOZDANIE Z CZYN
NOŚCI ZARZĄDU, STOSOWNIE DO WYMAGAŃ STATUTU. NINIEJSZY NUMER KO
MUNIKATU I ZAWARTE W NIM SPRAWOZDANIA I ARTYKUŁY, STANOWIĄ PRÓBĘ
DOTARCIA BEZPOŚREDNIEGO DO OGÓŁU KOLEGÓW ZRZESZONYCH I NIEZRZESZONYCH W SARP‘ie. MNIEMAMY, ŻE ZAZNAJOMIENIE SZEROKICH SFER KOLE
GÓW Z ZADANIAMI, JAKIE SARP PODJĄŁ I ŚRODKAMI, JAKIMI STARA SIĘ JE
URZECZYWISTNIĆ, BĘDZIE WYSOCE CELOWYM, ZWŁASZCZA W NUMERZE PO
PRZEDZAJĄCYM ZJAZD. DELEGACI NA ZJAZD OTRZYMAĆ MOGĄ OD WYSYŁAJĄ
CYCH ICH ŚRODOWISK WSKAZÓWKI, JAKIE DZIAŁY PRACY NALEŻAŁOBY OŻYWIĆ,
A JAKIE ZAPOCZĄTKOWAĆ; OD KOLEGÓW, PRACUJĄCYCH W TERENIE MOGĄ
WPŁYNĄĆ BARDZO NIERAZ CENNE UWAGI I WSKAZANIA, A SAM ZJAZD MOŻE
STAĆ SIĘ MIEJSCEM ŻYWEJ WYMIANY MYŚLI, A NIE TYLKO ZEBRANIEM WY
BORCZYM. MNIEMAMY RÓWNIEŻ, ŻE ZAPOZNANIE SIĘ KOLEGÓW Z PRACAMI
SARP‘u ZARÓWNO W ODDZIAŁACH, JAK I W KOMISJACH ZACHĘCIĆ ICH MOŻE DO
BRANIA BEZPOŚREDNIEGO, OSOBISTEGO UDZIAŁU W TYCH GAŁĘZIACH PRACY,
KTÓRE NAJBLIŻSZE SĄ ICH ZAINTERESOWANIOM. BRAK LUDZI DO PRACY JEST
BARDZO DOTKLIWY, WIELE DZIAŁÓW BARDZO PILNYCH, BARDZO. WAŻNYCH,
BARDZO PRZEZ ZARZĄD DOCENIANYCH NIE MOGŁO BYĆ Z TEGO POWODU RUSZO
NYCH Z MIEJSCA. CHĘTNI DO PRACY I PEŁNI ENTUZJAZMU KOLEDZY SĄ WŚRÓD
NAS NAPEWNO, LECZ DOTARCIE DO NICH JEST DZIŚ TRUDNE DLA ZARZĄDU
GŁÓWNEGO, NIESTYKAJĄCEGO SIĘ Z SZERSZYM OGÓŁEM KOLEGÓW BEZPOŚRED
NIO, CZYNIMY TĘ PRÓBĘ DOTARCIA PRZEZ NINIEJSZY NUMER KOMUNIKATU.

I. SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY
KOMISJA PROPAGANDY
KOMUNIKAT Nr 3
Organizacja wydziału fachowego
Dnia 26 kwietnia b. r. odbyło się Zebranie
konstytucyjne Wydziału Fachowego, pod prze
wodnictwem kol. Wiceprezesa Kazimierza Tołłoczki, z udziałem przewodniczących Sekcyj kol.
kol.: Tadeusza Nowakowskiego, majora Ale
ksandra Króla, Władysława Borawskiego, Wła
dysława Pieńkowskiego, Juliana Putermana,
Andrzeja Płachcińskiego i Jana Polińskiego.
Po ożywionej dyskusji w sprawie koordyna
cji prac poszczególnych Komisyj, postanowiono
na następne zebranie zaprosić prezwodniczących, czynnych obecnie Sekcyj SARP-u i zwo
ływać stałe zebrania Wydziału Fachowego conajmniej raz na miesiąc. Równocześnie, w celu
zaznajomienia ogółu członków Stowarzyszenia
z tematami prac Komisji, postanowiono w naj
bliższym numerze „Komunikatu" umieścić od
powiednie artykuły informacyjne.
Udział SARP-u w pracach nad projektem no
wej organizacji życia zawodowego
W związku z projektem rządowym nowej or
ganizacji życia zawodowego inżynierów, przed
stawiciele SARP-u w osobach kol. kol.: Gusta
wa Trzcińskiego i Wilhelma Henneberga brali
udział w pracach Komisji Naczelnej Organiza
cji Inżynierów. Na skutek różnicy poglądów,
wynikłych w dyskusjach nad projektem, SARP
postanowił kontynuować pracę nad zgłoszonym
do opiniowania projektem.

1) Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
(Konkurs powszechny — Zarząd Główny).
2) Kościół parafialny w Kołomyi (Konkrs po
wszechny — Oddział Lwowski).
3) Wnętrza sal polskiego pawilonu wystawo
wego w Nowym Jorku (Konkurs powszech
ny — Oddział Poznański).
4) Rozplanowanie urbanistyczne otoczenia Ja 
snej Góry w Częstochowie (Konkurs po
wszechny — Oddział Częstochowski).
5) Gmach Głównego Obserwatorium Meteoro
logicznego na Bielanach (Konkurs po
wszechny — Oddział Warszawski).
W przygotowaniu są:
1) Typowe domy dla robotników (Konkurs po
wszechny — Zarząd Główny).
2) Stacja kolejki na Gubałówce (Konkurs za
mknięty — Zarząd Główny).
Kolegium sędziów i sekretarzy
W dniu 29 i 30 m aja b. r. odbyły się posiedze
nia Kolegium Sędziów i Sekretarzy, na których
postanowiono jednomyślnie zachować celibat
sędziów kolegialnych (nastawienie to podziela
całkowicie Ząrzad Główny oraz Rada SARP-u).
Poza tym zaproponowano tylko drobne i nie
istotne zmiany do Regulaminu. Wnioski te zo
staną zgłoszone na Walny Zjazd Delegatów
SARP-u.

Nowy lokal SARP-u w Warszawie
W celu umożliwienia członkom SARP-u oraz
nowopowstałym Komisjom należytych warun
ków pracy, Zarząd SARP postanowił zmienić
dotychczasowy lokal przy ulicy Czackiego na
obszerne mieszkanie przy ul. Wspólnej 36 na
Komisja wojskowa SARP
Zarząd Główny SARP po porozumieniu z pa 1-szym piętrze. Duża sala klubowa oraz poło
nem Szefem Budownictwa Wojskowego Dyr. żenie w śródmieściu Warszawy niezawodnie
L. Toruniem, postanowił powołać do życia Ko przyczyni się do rozwoju życia towarzyskiego
misję Wojskową SARP-u. W skład Komisji i klubowego członków Stowarzyszenia. Otwar
weszła automatycznie Sekcja LOPP z kol. S ta cie nowego lokalu nastąpi na początku czerw
nisławem Płoskim na czele, oraz wszyscy kole ca bieżącego roku. Nad przygotowaniem lokalu
dzy, pracujący dla budownictwa wojskowego. czuwa specjalnie wybrana Komisja Lokalowa
Przewodniczącym Komisji został kol. m jr Ale pod przewodnictwem kol. Murczyńskiego.
ksander Król.
Sprawa konkursów architektonicznych
W ciągu ostatniego miesiąca zostały ogłoszo
ne następujące konkursy:
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KRONIKA Z. S. A.

Koniec roku akademickiego zaznacza się, jak
zwykle, osłabnięciem tempa pracy Związku ze
względu na okres egzaminów i zaliczania ćwi-

czeń. Nawet tak przyjemna impreza, jak wy
cieczka do Lwowa nie powiodła się.
Zbliża się termin konkursu, ogłoszonego
przez ZSA Warszawa i Lwów na zlecenie Fun
duszu Kwaterunku Wojskowego. Udział w nim
biorą wyłącznie członkowie obu Związków, te
matem zaś konkursu jest dom bliźniaczy, ro
botniczy. Skład Sądu Konkursowego:
1. Dyr. inż. Leopold Toruń;
2. prof. inż. arch. Aleksander Bojemski;

3. inż. arch. Juliusz Żórawski;
4. Przedstawiciel ZSA Warszawa;
5. Przedstawiciel ZSA Lwów.
Zarówno liczne nagrody jak i aktualny te
m at dają rękojmię, że konkurs będzie licznie
obesłany.
Dużym uznaniem wśród kolegów cieszy się
„Młoda Architektura", drugi numer tego wy
dawnictwa ukazał się już, o czym pisaliśmy na
tym miejscu w poprzednim „Komunikacie".

Oddziały SARP. — działalność i zamierzenia
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
Szczupłe grono naszego Oddziału (13) Zosta
ło jeszcze zmniejszone przez śmierć kol. ś. p.
inż. Leona Mońkowskiego, ogólnie cenionego
seniora oraz wyjazd jednego z kolegów. W chwi
li obecnej Oddział nasz liczy zaledwie 11 człon
ków.
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 ze
brania ogólne członków Oddziału oraz 16 ze
brań Zarządu. Mała liczba zebrań ogólnych tłu
maczy się przy szczupłości naszego grona prze
ciążeniem pracą urzędową większości naszych
kolegów.
Niezależnie od spraw, które interesowały
w tym czasie ogół architektów polskich (spra,wa obrony tytułu inżyniera, opinie w spra
wach projektów nowych ustaw, w sprawie bu
downictwa wiejskiego) zajęci byliśmy sprawa
mi lokalnymi, a mianowicie:
1. Sprawą przebudowy kościoła św. Jakuba
(dawnej cerkwi) w Częstochowie.
Przy reprezentacyjnej Alei Najw. Marii
Panny istnieje po dziś dzień kościół św. Ja 
kuba — b. cerkiew. Na zlecenie Jego Eksce
lencji ks. Biskupa d-ra T. Kubiny szkic na
przebudowę i rozbudowę opracował jeden
z architektów krakowskich.
Dla komisyjnego zaopiniowania przedło
żonych szkiców Zarząd Miejski zaprosił
miejscowy Oddział SARP. Opinia komisji
wypadła dla szkiców negatywnie z uwagi na
niewłaściwe usytuowanie części rozbudowa
nej w stosunku do Alei Najśw. Marii Panny,
dającej jedyną w swoim rodzaju perspekty
wę na klasztor Jasnogórski. Uznano również
za niewłaściwe wprowadzenie silnych akcen
tów pionowych w postaci projektowanych
2 wież 46 m. Opinia ta znalazła całkowite
potwierdzenie na Komisji Wojewódzkiej z

udziałem konserwatora oraz komisji następ
nej z udziałem delegatów M. W. R. i O. P.
oraz Zarządu Głównego SARP.
Pomimo jednomyślności wszystkich 3-ch
komisyj istnieje nadal zamiar przebudowy
według rozpatrzonych szkiców. W sprawie
tej, która posiada wyjątkowe znaczenie, nie
tylko lokalne lecz dla całej Rzplitej katolic
kiej z uwagi na Jasną Górę — miejscowy
Oddział SARP będzie konsekwentnie bronił
swego stanowiska.
2. Sprawą zleconego przez Zarząd Miejski w
Częstochowie, konkursu urbanistycznego na
uregulowanie dzielnicy jasnogórskiej.
Dotychczas wpłynęło oficjalne zlecenie na
rozpisanie konkursu, wybrany został i ak
ceptowany skład sądu konkursowego, przy
gotowano wstępny program i omówiono go
z sędziami. Do ogłoszenia konkursu brak je
szcze ostatecznego opracowania podkładów
i akceptowania programu. Konkurs rozpisa
ny zostanie prawdopodobnie w końcu czerw
ca b. r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Miejski
niejednokrotnie powoływał członków naszego
Oddziału, względnie zwracał się bezpośrednio do
Oddziału z ważniejszymi zagadnieniami facho
wymi.
W związku z odbytym w dniu 18.V.1938 r.
zwyczajnym walnym zebraniem członków na
szego oddziału, wybrany został nowy zarząd
w składzie następującym:
Zarząd: prezes kol. Janicki Czesław, viceprezes: kol. Strokołowski Wiktor, sekretarz:
kol. Wieczorkowa Irena, skarbnik: kol. Wró
blewski Tadeusz.
Komisja rewizyjna: kol. kol. Sobieraj Kazi
mierz, Deuar Zygmunt.
Sąd koleżeński: kol. kol. Ficenes Marian,
Usakiewicz Edward.
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Delegatem Oddziału na Walny Zjazd Delega
tów obrano kol. Usakiewicza Edwarda.
Kandydatem na sekretarza konkursowego
został ponownie wyznaczony kol. Usakiewicz
Edward.

ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Zarząd Oddziału składa się z następujących
członków;
Prezes: inż. arch. Jerzy Struszkiewicz,
V-Prezes: inż. arch. Frydolin Sachse,
Sekretarz: inż. arch. Stefan Świszczowski,
Członkowie Zarządu: inż. architekci: Stefan
Bezdek, Kazimierz Dziewoński, Stefan Żeleński,
Włodzimierz Gruszczyński.
Komisja rewizyjna: inż. architekci: Czesław
Boratyński, Stefan Meyer, Stefan Piwowarczyk.
Sąd honorowy: prof. dr Szyszko Bohusz, inż.
arch. Stefan Strojek, arch. Ludwik Wojtyczko.
Ważniejsze czynności Zarządu w okresie je
go kadencji były następujące:
Konkurs na najbardziej udany dom parterowy
Jest rzeczą znaną, że przedmieścia naszych
miast są zabudowane budynkami przeważnie
parterowymi, kleconymi zwykle bez projektów
i dozoru fachowców. W rezultacie powstają ca
łe ulice, a nawet dzielnice domów niewykończo
nych, zaprojektowanych i wykonanych fatal
nie, które w przyszłości będą zakałą naszych
miast. Aby stan ten bodaj w części poprawić,
poprzedni Zarząd Oddziału powziął zamiar zor
ganizowania konkursu na najbardziej udatny
dom parterowy, wzniesiony na terenie miasta.
Zarząd Miejski odniósł się do tej sprawy jak
najprzychylniej, przyznając na nagrody kon
kursowe kwotę zł. 500. Konkurs będzie za tym
w krótkim już przeciągu czasu ogłoszony, przy
czym usiłujemy rozszerzyć go przez urządzenie
analogicznego konkursu na terenie przyległych
do miasta gmin wiejskich, rozbudowujących się
również niezmiernie intensywnie. W tym celu
Zarząd zwrócił się do Wydziału Powiatowego
z prośbą o przyznanie subwencji.
Dom własny
Oddział nie ma dotąd własnego lokalu i korzy
sta z gościnności Towarzystwa Technicznego.
Zdając sobie sprawę, że stan dzisiejszy może
być tylko tymczasowym, Oddział już od dwu lat
dąży do pozyskania na długoletnią dzierżawę
zabytkowego spichrza na Placu Jabłonowskich.
Budynek ten, którego remont obecnie już rozpo

częto, nadaje się z wielu względów na lokal Od
działu. W parterze projektowane są w pięk
nych sklepionych salach pomieszczenia Zarzą
du i pokój stróża, na piętrze zaś sala zebrań ze
sceną i dwa pokoje klubowe.
Zarząd ogłosił konkurs wewnętrzny bezpłat
ny na fasady spichrza i rozwiązanie architekto
niczne przyległego placu. Konkurs, który zo
stał dość licznie obesłany, rozstrzygnięty zosta
nie w dniach najbliższych.
:: V

Poradnia architektoniczna
Do Wydziału Budowlanego Zarządu Miejskie
go wpływa znaczna ilość słabych projektów,
które długi czas ze szkodą dla ruchu budowla
nego zalegają w urzędzie i w końcu dopiero po
wielu korektach referentów i Rady Arstystycznej zostają zatwierdzone. Ilość projektów ta 
kich niestety stale się zwiększa, co powoduje
w znacznym stopniu obniżenie się poziomu ar
chitektury w Krakowie.
Aby temu w miarę możności zaradzić, Zarząd
postanowił zreorganizować zamarłą w ostat
nich latach Poradnię Architektoniczną Oddzia
łu SARP w Krakowie, do której Wydział Budo
wlany mógłby zwracać zalegające od dłuższego
czasu, lub z góry skazane na odrzucenie pro
jekty.
Przewodniczącym „Poradni" został wybrany
na rok 1938, kol. Stefan Żeleński.
Sekcja Prawnicza Oddziału z kol. Stefanem
Strojkiem na czele opiniowała projekt regula
minu Walnych Zebrań, oraz ułożyła memoriał,
przesłany na ręce p. przewodniczącego Komisji
Oświatowej Sejmu, będący protestem przeciw
ko projektowanej zmianie ustawy o tytule in
żyniera.
PLACÓWKA PODHALAŃSKA
Placówka Podhalańska pracuje w bieżącym
roku b. intensywnie. Rezultatem tej pracy jest
memoriał w sprawie wykonywania projektów
budynków publicznych z pominięciem architek
tów miejscowych, ogłoszony w „Komunikacie"
SARP N r 3, oraz memoriał w sprawie nadmier
nego rozbudowywania poddaszy i uchylania się
w ten sposób od przedkładania projektów do za
twierdzenia władzom, gdyż budynki parterowe
z poddaszem zatwierdzeniu nie podlegają. Me
moriały Placówki Podhalańskiej Zarząd Oddzia
łu opiniował i przesłał do Zarządu Głównego.

W trakcie opracowania jest memoriał w spra na podstawie doświadczeń ostatnich konkur
wie przyspieszenia wykonywania planów zabu sów na naszym terenie, opracowali projekt,
dowy uzdrowisk i miast, wykazujących silną zmian Regulaminu konkursów architektonicz
nych i urbanistycznych SARP. Zmiany te były
rozbudowę.
tematem
obrad ostatnich zjazdów Kolegium S.
Życie towarzyskie wśród kolegów było dość
ożywione. Zarząd zorganizował „Opłatek" w sa i S. w Warszawie.
Ostatnio Oddział lwowski przeprowadza kon
lach Grand - Hotelu, „Święcone" w lokalu Wenkursy:
powszechny na projekt kościoła para
zla, oraz wycieczki na budowę Muzeum Naro
fialnego
w Kołomyi, oraz zamknięty na pro
dowego, Biblioteki Jagiellońskiej i zwiedzanie
nowoodnowionych sal wawelskich i krypty Mar jekt gmachu Polskiego Towarzystwa Histo
szałka Piłsudskiego. Projektowane są dalsze im rycznego we Lwowie.
prezy, między innymi „garden party" w willi
prof. d-ra Szyszko - Bohusza w Przegorzałach. ODDZIAŁ W ŁODZI
W dniu 1 kwietnia b. r. ukończyła się kaden
cja władz Oddziału S.A.R.P. w Łodzi, powoła
Zarząd Oddziału kontynuując działalność po nych uchwałą Walnego Zebrania na rok 1937.
W czasie ubiegłej kadencji Zarząd Oddziału
przednich Zarządów dąży do zajęcia stanowiska
Łódzkiego
S.A.R.P. odbył 15 zebrań.
w życiu społecznym miasta i w tym celu nawią
Regularnie co miesiąc odbywały się zebrania
zuje kontakt z miejscowymi władzami i instytu
cjami. Wyrazem tego jest zrealizowanie naszych dyskusyjne. Zebrań odczytowych publicznych
starań przez utworzenie Rady Artystycznej było 2.
przy Zarządzie Miejskim. Działalność jej opiera
Zorganizowano dwie wycieczki, a mianowi
się na statucie zatwierdzonym przez Radę Miej cie: do nowowzniesionego gmachu Okręgowego
ską, przy czym fachowym organem Rady A r Szpitala Wojskowego, oraz do osiedli robotni
tystycznej jest Subkomisja Architektoniczna, czych T.O.R. na Marysinie III i na Stokach.
opiniująca wszystkie plany konsensowe, wno
Mimo wielkich trudności lokalnych urucho
szone do Urzędu Nadzoru Budowlanego. W miono bibliotekę czasopism fachowych z kil
skład Rady Artystycznej wchodzą przedstawi kugodzinnymi dyżurami członków zarządu każ
ciele Zarządu Miejskiego, przedstawiciele sfer dego tygodnia oraz możliwością wypożyczenia
fachowych i kulturalnych oraz każdorazowy pism członkom na okres tygodniowy. Oddział
prezes Oddziału SARP. Dotychczasowa działal prenumeruje obecnie 6 czasopism polskich i 7
ność Rady zyskała sobie pełne uznanie władz i zagranicznych.
wykazać się może dodatnimi wynikami pracy.
Oddział Łódzki zorganizował i przeprowadził
Zarząd zajmował się łącznie z N.OI. zaopinio konkursy powszechne na projekty gmachów
waniem ustawy o tytule inżyniera. W związku Biblioteki Publicznej w Łodzi i Sanatorium w
7. tą akcją Zarząd opracował memoriał w spra Skotnikach.
wie nowelizacji ustawy o tytule inżyniera, któ
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Techników i
ry rozesłany został do PP. Posłów i Senatorów
Polskim Związkiem Inżynierów Budowlanych
województw południowo - wschodnich R. P.
Oddział Łódzki S.A.R.P. zorganizował i wystę
Ze spraw wewnętrzno - organizacyjnych Za pował publicznie w sprawie obrony tytułu inży
rząd Oddziału uznał za konieczne i aktualne niera.
utworzenie Sekcji, której celem byłoby zrzesze
Na zwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 4.
nie Kolegów pracujących w przemyśle budowla V. 1938 r. wybrano nowy Zarząd, który ukon
nym dla znormalizowania stosunków w tej dzie stytuował się w składzie następującym:
dzinie na naszym terenie. Po zwołaniu szeregu
Prezes: kol. Hans Radosław.
zebrań dyskusyjnych została utworzona Sekcja
V-Prezes: kol. Derkowski Stefan.
Przemysłu Budowlanego z własnym Regulami
Sekretarz: kol. Illichman Erwin.
nem.
Skarbnik: kol. Stachowicz Jan.
W dziedzinie studiów nad ramami organiza
Ref. Pr. nauk.: kol. Jaworski Cyprian.
cyjnymi naszego Stowarzysznia członkowie
Członk. Żarz.: kol. kol. Wacław Kowalewski,
miejscowego Kolegium Sędziów i Sekretarzy, Władysław Noakowski.

ODDZIAŁ WE LWOWIE
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Nowy Zarząd postanawia kontynuować pra
ce wszczęte za poprzedniej kadencji: organizo
wać miesięczne zabrania dyskusyjne, zebrania
publiczno - odczytowe, prowadzić czytelnię cza
sopism technicznych i urządzać wycieczki, ma
jące na celu zapoznanie członków z ciekawszy
mi obiektami architektonicznymi oraz inicjo
wać zebrania towarzyskie.
Przystąpiono do zorganizowania kursu bu
dowy schronów przeciwlotniczo - gazowych.
Postanowiono powołać do życia sekcję dla
spraw zawodowych, która miałaby na celu
stworzenie warunków dla omawiania i dyskuto
wania spraw aktualnych zawodowych.
W związku z trudnościami finansowymi Od
działu, powstałymi wskutek nieregularnego
wpłacania składek członkowskich, zamierza się
przystąpić do energicznej akcji uporządkowa
nia zaległych należności z zastosowaniem środ
ków, przewidzianych statutem t. j. aż do prze
kazania spraw Sądowi Koleżeńskiemu włącz
nie.
Równolegle z powyższym, Zarząd czuwać bę
dzie nad utrzymaniem należytego poziomu
etycznego w stosunkach zawodowych i kole
żeńskich.

ODDZIAŁ W POZNANIU
Idea jednolitej organizacji architektów dla
całego kraju znajduje całkowite zrozumienie
wśród architektów poznańskich, skupionych w
„Kole Architektów". To też w roku 1934 po
wstaje oddział SARP‘u. Fakt ten powiększa
ilość zrzeszonych członków i przyczynia się do
rozwinięcia współpracy w ramach organizacyj
nych. Na zebraniach miesięcznych wygłaszane
są referaty o treści fachowej. Szkolnictwo za
wodowe, prawodawstwo budowlane, budowni
ctwo społeczne, urbanistyka, ochrona zaby
tków, wykonawstwo budowlane ,nowe zdobycze
techniczne i t. p. stanowią obfity i bogaty ma
teriał dyskusyjny. Prócz tego coroczne wy
jazdy poszczególnych członków na wycieczki za
graniczne, dostarczają ciekawego materiału
opisowego i fotograficznego.
Wobec specyficznych warunków miejsco
wych praca zawodowa i kontakt ze społeczeń
stwem natrafiają na trudności. Przyczyny na
leży szukać w tym, że ilość architektów pola
ków za czasów zaborczych była znikoma. Stąd
nieznajomość tego zawodu wśród szerszego
ogółu. Jednocześnie korzystanie z sił technicz
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nych o średnim wykształceniu (prawo na to ze
zwalało), częstokroć o bardzo niskim poziomie
fachowym — pogarszają sytuację. Daje się za
uważyć ogólne obniżenie potrzeb oraz poglą
dów na wartość pracy i stanowisko architekta.
Stworzone w ten sposób warunki, przy trudnej
konkurencji z elementem o mniejszych wyma
ganiach i niższej etyce zawodowej nie sprzy
jają dopływowi sił fachowych do Wielkopolski.
Nieuregulowane stosunki prawne i luki ustawo
dawcze pogłębiają ten stan.
Obserwacja obniżającego się poziomu archi
tektury wzbudziła poważne obawy. Wobec zaś
ogólnego nieuświadomienia klientów, obrony
poziomu architektury należało szukać na dro
dze rygorystycznego wprowadzenia prawa bu
dowlanego. W tym sensie zostaje w jesieni
1937 opracowany memoriał i przesłany do władz
administracyjnych. W międzyczasie — wobec
postulatów wysunitęych przez Kongres Budo
wniczych (luty 1938) i zajęte stanowisko władz,
Oddział zmuszony jest zająć się sprawą obro
ny uprawnień. W tym celu opracowano uzu
pełniający memoriał i opierając się na fachowej
opinii prawnej, sprecyzowano zajęte stanowi
sko. O sytuacji zawiadomiono wszystkie Od
działy, a z Oddziałem Toruńskim uzgodniono
ściślejszą wspólność akcji.
Stojąc na straży interesów swoich członków
Oddział prowadzi i popiera akcję innych Od
działów przeciw metodzie scentralizowania wy
dawanych zleceń na budynki publiczne; stwier
dzając, że metoda ta nie przyczynia się do pod
niesienia kultury architektonicznej Kraju.
Ogłoszenie konkursu na pawilon w N. Yorku
przez Oddział i wystawa prac, wzbudzają za
ciekawienie się społeczeństwa sprawami archi
tektury. Moment ten Oddział pragnie wykorzy
stać dla spopularyzowania szeregu pojęć o a r
chitekturze. W szczególności pobudzić zainte
resowanie się obiektami zabytkowymi i ich
ochroną. Miasto stosunkowo dobrze i prawidło
wo zabudowane, przodujące w wielu dziedzi
nach w stosunku do innych miast Polski, z tym
zagadnieniem pozostało w tyle. Myśl ta realizu
je się. Drugim zagadnieniem będącym w sta
dium opracowywania jest sprawa unormowania
praktyk dla absolwentów Wydziałów Architek
tury, w kierunku umożliwienia właściwego fa
chowego dokształcenia się, aż do uzyskania
uprawnień, dla dobra Państwa i Społeczeństwa.
Wybrany w dniu 31 stycznia 1938 r. Zarząd
ukonstytuował się następująco: Prezes kol. M.

Pospieszalski, V-Prezes kol. E. Chmielewski,
Sekretarz: kol. W. Onitzch, Skarbnik: kol. o.
Skibniewska, Komisja Rewizyjna: kol. kol. L.
Wejchert i M. Wlekliński.

ODDZIAŁ W TORUNIU
Praca i działalność Oddziału Toruńskiego na
stawioną była przede wszystkim w kierunku
konsolidacji działalności architektonicznej oraz
organizacji życia zawodowego kolegów. W tym
celu w Oddziale Toruńskim odbywały się mie
sięczne zebrania, na których omawiane były
sprawy bieżące; poza tym były wygłoszone na
stępujące referaty:
1. kol. L. Jarosławskiego „Sprawozdanie z
wystawy paryskiej";
2. kol. I. Tłoczka „O prof. Noakowskim";
3. kol. I. Tłoczka „Sprawozdanie z wycieczki
do Włoch";
4. kol. K. Sylwestrowicza „O prawie prze
mysłowym";
5. kol. J. Rogowskiego „O perspektywie".
Poza tym Oddział Toruński S.A.R.P. jako sa
modzielne Koło wchodzi do „Konfraternii A rty
stów" w Toruniu. W tym Stowarzyszeniu A r
tystycznym Oddział Toruński przejawia żywą
działalność i bierze udział czynny we wszyst
kich przejawach życia artystycznego m. Toru
nia i Pomorza. W związku z tą działalnością
za inicjatywą Oddziału Toruńskiego została
zorganizowana w Toruniu wystawa dzieł malar
skich ś. p. prof. Ferdynanda Ruszczyca oraz
były wygłoszone odczyty na tematy, dotyczące
sztuki m. in. odbył się w maju r. b. odczyt p.
prof. M. Morelowskiego na tem at „Wizje sta
rego Wilna i jego związek ze sztuką pomorską".
Jednym z głównych zagadnień zawodowych
aktualnych na terenie ziemi pomorskiej były
sprawy: 1) proj. ustawy o nadanie tyt. inży
niera technikom, 2) uprawn. budowl. techników
budowlanych i ich prawa do projektowania
i prowadzenia robót w większych miastach,
wymienionych w art. 364 prawa budowlanego.
W tej sprawie Oddział Toruński starał się
uzgodnić poczynania Oddziałów sąsiednich w
Poznaniu i w Gdyni i w tym celu zwoływał ze
brania wspólne tych Zarządów. Akcja ta, któ
ra jest nad wyraz ważną dla wszystkich a r
chitektów i nawet inżynierów budowlanych
i nadal jest aktualną i obecnie jest całkowicie
skoordynowaną i ma być prowadzona przez 3

sąsiednie Oddziały (Toruń — Gdynia — Po
znań) aż do ostatecznego wyniku.
Zarząd Oddziału: Prezes — Klonowski Sta
nisław, skarbnik — Sobociński Edward, sekre
tarz — Wojciechowski Franciszek, członek Za
rządu — Sylwestrowicz Kazimierz.

ODDZIAŁ W WILNIE
Zrzeszenie Architektów w Wilnie przecho
dziło kolejno różne fazy organizacyjne, a od
czasu powstania SARP stanowi Oddział SARP.
Kolejnymi prezesami byli: śp. T. Rostworo
wski, śp. prof. J. Kłos, śp. prof. Ł. Sokołowski.
Członkowie Stowarzyszenia brali żywy udział
w życiu społecznym miasta na odcinku Sztuki
i Kultury w charakterze członków czynnych
Okręgowej Rady Konserwatorskiej, Rady Wi
leńskich Zrzeszeń Artystycznych, Okręgowej
Rady Budowlanej oraz zainicjowali Społeczną
Komisję Urbanistyczną. Podczas uroczystości
pogrzebu Serca Marszałka Piłsudskiego człon
kowie SARP wykonali bezinteresownie deko
rację miasta. Działalność Stowarzyszenia obej
mowała również urządzenie odczytów i refera
tów z zakresu architektury i urbanistyki do
stępnych nietylko dla swych członków, ale i dla
szerszej publiczności.
W chwili obecnej Oddział Wileński SARP
zrzesza 25 architektów, pracujących na terenie
m. Wilna. Na dorocznym Walnym Zebraniu Od
działu w dniu 3 marca br. został wybrany Zarząd
w składzie następującym: kol. prof. S. Narębski — prezes, kol. kol. A. Forkiewicz i J. Pa
procki — v. prezesi, kol. I. Heilmanowa — skar
bnik i kol. T. Jasiński — sekretarz.
Śród placówek prowincjonalnych SARP, Od
dział w Wilnie ma może najtrudniejsze zadanie
w dziedzinie uświadomienia społeczeństwa o
wadze pracy architektonicznej i właściwej roli
architekta w oddziaływaniu na utylitarną po
prawność i plastyczne walory poczynań archi
tektonicznych i urbanistycznych.
' Wilno, duże, najbardziej na wschód wysunię
te miasto o wspaniałych tradycjach w sztuce,
doświadczyło najwięcej zniszczenia swego pięk
na i zaniedbania w gospodarce miejskiej. Odzie
dziczone po Rosji pojęcie wszechwiedzy inży
nierskiej sprawiło pokutujące dotąd pomiesza
nie pojęć i niezrozumienie rozgraniczenia roli
inżyniera i architekta. W naszym też mieście
najdłużej chyba resort regulacji sprawował
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mierniczy, a projektowanie ulic i zieleńców na małą liczebność młodych sił architektonicznych
w Wilnie. W tych warunkach dozwolona przez
leżało do inżyniera drogowego.
Ten stan rzeczy nie mógł trwać dłużej. Dzię dawniej nabyte prawa praktyka architektoni
ki staraniom Architektów w oparciu o warstwy czna inżynierów i techników różnego autora
kulturalne społeczeństwa udało się przeprowa mentu dominowała w Wilnie.
dzić zmiany i osiągnąć poważne zdobycze. E ta
Ostatnie lata przyniosły znaczną poprawę
py tych zdobyczy, to: 1) zaangażowanie pier sytuacji w tym względzie, jakkolwiek wyczu
wszego architekta przez samorząd m. Wilna w wa się jeszcze dotkliwy brak architektów po
1928 r., 2) zaangażowanie architekta, inspek siadających uprawnienia budowlane, co też m.
tora budowlanego, przez m. Wilno w 1935 r., in. utrudnia zwalczanie konkurencji inżynie
3) powołanie do życia miejskiego biura urba rów „od wszystkiego".
nistycznego w 1936 r, wreszcie 4) rok ubie
W tych
warunkach
przed
Wileńskim
gły i bieżący zaznaczył się zleceniem Oddziało SARP-em jako placówką społeczną leży donio
wi SARP zorganizowania 3 powszechnych Kon słe zadanie, polegające nietylko na organizacji
kursów Architektonicznych.
życia zawodowego i utrzymaniu dotychczaso
Chroniczna niechęć architektów do osiadla- wego stanu, ale i zwiększeniu wpływu architek
nia się na prowincji oraz posługiwanie się klien tów w dziedzinie zagadnień, związanych z ar
teli silami niewykwalifikowanymi wpływa na chitekturą i budownictwem.

Komisje i Sekcje — Działalność i Zamierzenia
PRACA TORU II ZARZĄDU GŁ. SARP

kowie komisji dla dobra SARP-u. W chwili
obecnej czynne są następujące komisje:
Prace SARP-u, o których pisać będę są to
A) w dziale ogólnozawodowym:
prace tak zw. toru drugiego. Należy doń wy
1) Komisja norm wynagrodzeń i etyki
pracowanie norm ogólnych, propaganda, spra
zawodowej,
wy prasowe, rozważania problemów poszczegól
2)
Komisja ustawodawcza,
nych gałęzi zawodu, praca badawcza i w ogóle
3)
„
propagandy,
przygotowanie teoretyczne spraw zawodowych.
4)
„
współpracy z młodzieżą,
Sprawy toru drugiego opracowują Komisje, po
B) Dział poszczególnych zadań zawodo
wołane przez Zarząd spośród kolegów, znanych
wych:
ze swych specjalnych zainteresowań w danych
5) Komisja budownictwa szpitalnego,
kierunkach oraz sekcje, powstające samorzut
6)
.,
garażowa,
nie na mocy odnośnych artykułów Statutu. O7)
„
wojskowa, połączona obec
becny Zarząd główny postawił sobie za jedno
nie z sekcją OPL.
z zadań najważniejszych ożywienie prac toru
8)
„
budownictwa wiejskiego,
drugiego. Wychodząc z założenia, że rolą Za
C) Dział społeczno - zawodowy:
rządu jest administrowanie agendami SARP-u
9) Komisja polityki mieszkaniowej,
i nadawanie kierunku ogólnego, a nie rozwią
10)
„
budowy szkół powszech
zywanie poszczególnych zadań, tyczących się
nych,
spraw zawodu, potworzono do tych prac komi
11) Sekcja reformy pracy architektonicz
sje specjalne lub ożywiano działalność istnie
nej.
jących sekcji. Z biegiem czasu powstała ko
misji tych dość znaczna ilość. Pracują one w
Paradoksalnym objawem jest okoliczność, że
zupełnie ścisłym kontakcie z Zarządem, a prze obecny Zarząd główny, który jednomyślnie i w
wodniczący ich brali przeważnie stały udział w całej pełni docenia ważność plastycznych zadań
jego posiedzeniach. Dorobek komisji w ciągu architekta i jego artystycznego nastawienia
roku ubiegłego przedstawiamy kolegom w nu nie powołał dotychczas specjalnej komisji, pra
merze niniejszym. Niech mi wolno będzie na cującej nad tym zagadnieniem, luka ta wypeł
tem miejscu oddać pełną sprawiedliwość ofiar niona zostanie w najbliższym czasie. Przewodni
nej pracy jaką ponieśli przewodniczący i człon czący Komisji, Sekcji oraz dwóch członków Ra-
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dy, powołanych przez Zarząd Główny w oso
bach: kol. kol. Burszego i Jakimowicza zbiera
ją się raz na miesiąc celem skoordynowania
prac, tworząc ciało przewidziane w Statucie pod
nazwą wydziału fachowego SARP. W sposób
powyższy zorganizowana została praca SARP-u
na torze drugim.
Tadeusz Tołłoczko.
KOMISJA NORM I WYNAGR.
Komisja norm wynagrodzeń, metody pracy
architektonicznej i etyki zawodowej istnieje od
października 1935 r. i pracuje obecnie w skła
dzie następującym: kol. kol. Adamski, Dickstein, Fedorowicz, Hempel, Kwiek, Karpowicz,
Paprocki, Puterman i Więckowski. Przewodni
czący kol. Puterman.
Komisja opracowała szczegółowe wytyczne
pracy architekta, a mianowicie przepisy o
wykonywaniu szkicu i projektu (opublikowane
w N r 11 Komunikatu SARP z 1936 r.), oraz
o rysunkach roboczych, kosztorysach i kiero
wnictwie robót.
W pracy swej Komisja posługiwała się
istniejącymi przepisami, wydanymi przez różne
Urzędy Państwowe, oraz P.N.B., wnosząc jed
nak szereg własnych uzupełnień i tworząc no
wą całość, przy czym za zasadę przyjęto, że
należy wymagać od architektów bardzo wyso
kiego poziomu technicznego opracowania pro
jektów i sposobu wykonywania kierownictwa
robót, w odróżnieniu od konkurujących z archi
tektami niefachowców.
W tymże Nr. 11 Komunikatu SARP. ogło
szona została tymczasowa tabela wynagrodzeń
za pracę architektoniczne, która następnie pod
dana została krytyce poszczególnych Oddzia
łów SARP. w formie ankiety.
Ponieważ w międzyczasie Dep. Budowlany
M. S. Wojsk, przystąpił do opracowania analo
gicznych przepisów o obowiązkach i normach
wynagrodzeń
architektów, zaszła potrzeba
uzgodnienia stanowiska SARP‘u z projektowa
nymi przepisami, zwłaszcza, że normy M. S.
Wojsk, staną się zapewne podstawą dla więk
szości urzędów i instytucji.
Odnośne wystąpienie w tej sprawie Zarządu
Głównego SARP zostało poprzedzone szeregiem
posiedzeń Komisji, która przygotowała właści
wy materiał. Po ostatecznym ustaleniu tekstu
przepisów M. S. Wojsk., które w tej chwili są
w druku nastąpi niezwłocznie wydanie przez
Komisję całego opracowanego przez nią mate

riału i udostępnienie go wszystkim członkom
SARP‘u w celu wypowiedzenia się.
Jak wynika z powyższego — tekst ustalony
przez Komisję będzie jak najbardziej przysto
sowany do mających obowiązywać przepisów
urzędowych.
Po ukończeniu tych prac redakcyjnych Ko
misja przystąpi do opracowania podstawowych
zasad etyki zawodowej, w dalszej zaś swej
pracy zajmie się szczegółowo zagadnieniami
metody pracy architektonicznej.
KOMISJA PROPAGANDY
Powołana na początku bieżącej kadencji Za
rządu Głównego S. A. R. P.-u, Komisja Propa
gandy przystąpiła na wstępie do organizacji
tych dziedzin propagandowych, które dotych
czas znamionowały się przypadkowością. Na
wstępie Komisja zajęła się organizacją spraw
prasowych. Wyrazem tego było powołanie
Sekcji Prasowej S. A. R . P., która zrzeszyła
wszystkich kolegów piszących.
I
Konferencja Prasowa S. A. R. P-u., zgro
madziła około 80 osób, w tym około 20 przed
stawicieli prasy polskiej.
W dalszym etapie prac nad organizacją archi
tektonicznego świata prasowego jest zapocząt
kowana przez Komisję współpraca SARP-u ze
Spółdzielnią Wydawniczą Architektów Polskich
i jej organem „Architekturą i Budownictwem".
Współpraca ta w swym pierwszym stadium za
pewniła „A. i B.“ stałe publikacje wyników kon
kursów S. A. R. P.-u, oraz wciągnęła do współ
pracy w Komitecie Redokcyjnym szereg człon
ków Sekcji Prasowej S. A. R. P.-u. Równocze
śnie ścisły kontakt komitetów redakcyjnych
„A. i B.“ oraz „Komunikatu SARP" spowoduje
odpowiedni podział materiałów do druku. Obec
nie najbliższym celem wysiłków Komisji jest
udostępnienie
wydawnictwa „Architektura
i Budownictwo" wszystkim architektom stowa
rzyszonym, na równi z Komunikatem SARP.
W swej dalszej pracy Komisja Propagandy
postawiła sobie za cel propagandę wyników prac
Komisji i Sekcji SAPR-u na terenie Oddziałów
prowincjonalnych. W pracy tej zaznaczyła się
silna współpraca Komisji z Wydziałem Facho
wym S. A. R. P.-u.
Równocześnie Komisja przystąpiła do zbiera
nia wszystkich materiałów będących wynikiem
prac organów SARP-u. Na najbliższy okres Ko
misja projektuje organizację odczytów o pra-
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cach S. A, R. P.-u na terenie Oddziałów prowin
cjonalnych.
&
W celu stałego informowania kolegów stowa
rzyszonych o pracach Zarządu Głównego, Ko
misja przystąpiła przed kilku miesiącami do sta
łego wydawania Komunikatu Komisji Propa
gandy, który odczytywany jest na miesięcz
nych zebraniach Oddziału Warszawskiego i sta
le publikowany w „Komunikacie". Niezależnie
od prac Komisji na terenie propagandy krajo
wej istnieje koordynacja prac z Komisją Zagra
niczną S. A. R. P.-u. W dziedzinie propagandy
zagranicznej projektuje się wydanie kilku
numerów specjalnych — przez fachowe czaso
pisma zagrainczne — poświęconych architek
turze polskiej.
Jan Poliński,
SEKCJA WSPÓŁPRACY Z MŁODZIEŻĄ
(Z. S. A.)
1. Skład osobowy sekcji:
Inż. arch. Pieńkowski Władysław (przewodni„ czycy)
,,
„ Gałęzowski Stanisław
,,
„ Myszczyński Bolesław
do ścisłej współpracy ze Związkiem, Słucha
czów Architektury P. W. zostali zaproszeni kol.
kol.: Hoffmann, Łukasik i Jakimowicz, inż.
arch. S. Murczyński, jako delegat Oddziału
Warszawskiego.

Połujan, Włodzimierz Sieszputowski, Stanisław
Kolendo i t. d.
Do dn. 6 maja r. b. odbyło się ogółem 6 ze
brań klubowych:
I. Zebranie — (mające charakter informa
cyjny dla mładszych kolegów) obecnych 15
osób. Zagajenie kol. Pieńkowski Wł. „Rola spo
łeczna architekta w dzisiejszym życiu polskim".
II. Zebranie. Obecnych 18 osób. Zagajenie
kol. Pieńkowski Wł. „Wychowanie i samowy
chowanie studenta wydz. architektury". Na
stępnie omówione zostały sposoby współpracy
S.A.R.P. i Z.S.A.
III. Zebranie (25 osób). Zagajenie kol. Wł.
Pieńkowski, a następnie dłuższe omówienie za
gadnienia na tem at: „Współpraca architekta z
malarzem i rzeźbiarzem" — kol. Jan Zamoyski.
IV. Zebranie (35 osób). „Rys ideowy Śred
niowiecza — a czasy dzisiejsze" — omówili kol.
kol. Bartoszewicz i Zamoyski (malarstwo ścien
ne).
V. Zebranie (20 osób). „Na marginesie wy
stawy paryskiej" — omówili kol. kol. Załęski
i Pieńkowski Władysław.

VI. Zebranie. (35 osób). „Budownictwo
wojskowe i zagadnienia obronności" kol. Kaiarski, dłuższe przemówienie w dyskusji — kol.
kol. Duchnowski Czesław i Leonard Tomaszew
ski.
2. Zebrania klubowo - dyskusyjne odbywa
W najbliższym czasie projektowany jest re
ły się mniej więcej co miesiąc i miały na celu
ferat
kol. Juliusza Żórawskiego na tem at: „Za
zaznajomienie młodszych naszych kolegów z
gadnienia
plastyczne — a budowa czynszó
szeregiem zagadnień, dotyczących zawodu a r
chitekta, ze specjalnym uwzględnieniem spraw wek".
3. Poza tym kontakt z młodzieżą przejawiał
nieobiętych programem studiów i nieporuszanych na politechnice warszawskiej. Zaczęto od się na wzajemnym uzgadnianiu niektórych prac
ogólnej charakterystyki roli architekta w dzi jak też i na wspólnem informowaniu się, i tak
siejszym życiu polskim, następnie omówiono Prezes Z.S.A. brał udział parokrotnie w Zebra
wychowanie stundentów wydziału architektury, niach Żarz. Gł. S.A.R.P. (gdzie informował
ze specjalnym uwzględnieniem zagadnienia ety S.A.R.P. o bieżących pracach Z.S.A.), kierow
ki w ogóle a etyki zawdowej w szczególności - - nik Sekcji natomiast brał udział w Walnym ze
oraz możliwości współpracy architekta z mala braniu Z.S.A., gdzie również wyjaśnił cały sze
rzem i rzeźbiarzem, poruszając cały szereg reg spraw, dotyczących pracy sekcji i programu
spraw plastycznych.
na przyszłość; — również omawiane były nie
jednokrotnie
sprawy współpracy z komunika
Na kilku zebraniach obecni byli bądź w cha
rakterze gości, bąć też zaproszonych prelegen tem SARP, oraz z „Młodą Architekturą".
tów przedstawiciele malarstwa i rzeźby, kol. kol.
4. W następnym roku sekcja projektuje roz
Zamoyski, Bartoszewicz, Płużański i Mazur- szerzenie swej działalności tak w sensie powięk
czyk. Pozatem na zebraniach bywali koledzy szenia ilości zebrań klubowych, jako też roz
architekci: Członkowie S.A.R.P. Konstanty J a  winięcia prac na terenie prasowych organów
kimowicz, Czesław Duchnowski, Jan Poliński, S.A.R.P. i Z.S.A., oraz urządzanie zebrań czy
Jan Załęski, Bolesław Tatarkiewicz, Stanisław sto towarzyskich dla bliższego zaznajomienia
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Kraussa i Z. Łobody, w grudniu 1937 r. odbyła
szereg organizacyjnych posiedzeń, ustaliła spo
sób działania i opracowała program na rok
najbliższy. Drogą kooptacji stworzono t. zw.
Komisję ścisłą w składzie następującym: J.
Dobrzyńska, Cz. Duchnowski, J. Klimaszewski,
KOMISJA BUDOWNICTWA SZPITALNEGO
M. Kozłowski, J. Lisiecki i G. Trzciński. Na
Komisja Budownictwa Szpitalnego stawia so posiedzeniach tej Komisji omawiane są zasad
bie za zadanie:
nicze tem aty ogólnej natury, ustalane i kory
1. Przeprowadzenie studiów naukowych nad gowane tem aty na Ogólne Zebranie Członków
całokształtem zagadnień z budownictwa SARP‘u, poddawane wzajemnej krytyce pro
szpitalnego, nad poszczególnymi elementa jekty szpitali i t. p. Prawo kooptacji do Ko
mi składowymi szpitala oraz materiałami misji ścisłej należy tylko do Prezydium Komisji
i instalacjami, mającymi zastosowanie w i dotyczy jednostek, mających za sobą poważ
szpitalnictwie,
niejsze prace w dziedzinie projektowania i bu
2. przeprowadzenie dyskusji nad obiektami dowy szpitali.
wykonanymi, bądź znajdującymi się w opra
W Prezydium Komisji, która jest odpowie
cowaniu,
dzialna przed Zarządem Głównym, koncentrują
3. przygotowywanie odpowiedniego materiału się wszelkie prace kierownicze oraz rozpatry
referatowego na zebrania Ogólne SARP‘u, wane są wnioski składane bądź przez członków
w celu możliwej popularyzacji podstawo Komisji Budowniccwa Szpitalnego, bądź spra
wych założeń z budownictwa szpitalnego wy poruszone na Ogólnych Zebraniach.
oraz podawanie na zebraniach kromki bie
Komisja ścisła zbierać się będzie normalnie
żącej krajowej i zagranicznej z tej dzie
co 2 tygodnie, zebrania ogólne co 6 tygodni.
dziny,
Do obecnej chwili odbyły się 2 posiedzenia Ko
4. opracowywanie dla klientów programów dla
misji ścisłej i przewidziane są do końca sezo
sporządzania projektów szpitalnych lub wa
nu wiosennego jeszcze 2 posiedzenia i jedno
runków konkursowych, dostarczanie rzeczo
zebranie ogólne. Do jesien i 1938 r. przew iduje
znawców i sędziów konkursowych;
się opracowanie dokładnego terminarza na cały
5. nawiązanie współpracy z kolegami architek
rok z podaniem tematów dla ogólnych zebrań.
tami szpitalnikami w poszczególnych O d
W. Borawski
działach SARP-u, z odpowiednimi instytu
cjami, jak: Polskie Tow. Szpitalnictwa
i Stała Komisja Bud. Szpital, przy Między KOMISJA BUDOWNICTWA WOJSKOWEGO
narodowym Tow. Szpitalnictwa (AssociaPrzewodniczący: mjr. inż. arch. Aleksander
tion Internationale des H ópitaux);
Król.
6. dążenie drogą propagandy w piśmiennictwie
Z-ca Przewodniczącego: inż. arch. Walczak.
fachowym (Komunikat SARP‘u) i prasie dó
Członkowie: inż. arch. Rytarowski.
uświadamiania społeczeństwa o konieczno
..
„
„ Płoski.
ści
bardziej fachowego opracowywani^
,,
,,
,, Kamiński.
przez architektów projektów szpitalnych
Komisja
budownictwa
wojskowego powstała
i sanatoryjnych oraz żądanie wyższego
poziomu tych prac przy zatwierdzaniu przez zgodnie z uchwałą Wydziału fachowego SARP
z dn. 26.IV.1938 r. Jej poprzedniczką była sek
władze ministerialne i wojewódzkie;
7. tworzenie coraz liczniejszych kadr architek cja Opl. i gaz — pracująca od roku 1937 w
tów szpitalników przez wspomaganie ich składzie następującym — Przewodniczący inż.
pracy naukowej i praktycznej i podjęcie sta Płoski, członkowie inż. Rytanowski, Kamiński,
rań w sprawie wprowadzenia przy Wydzia Wyszyński - Widawski.
łach Architektury Politechnik wykładów
Obecnie utworzona komisja budownictwa
i ćwiczeń z budownictwa szpitalnego.
wojskowego będzie współpracować z Minister
Powołana przez Zarząd Główny SARP‘u Ko stwem S. Wojsk, we wszystkich sprawach
misja Budownictwa Szpitalnego, jako Prezy obchodzących z jednej strony wojsko z drugiej
dium w składzie kol. kol.: W. Borawskiego, J. S.A.R.P.
się i zżycia, ewentualnie urządzanie wspólnych
wycieczek dla omawiania na miejscu i na przy
kładach konkretnych spraw poruszanych do
tychczas chaotycznie na zebraniach klubowych.
Władysław Pieńkowski

Do zakresu jej obowiązków będzie należało
rozszerzenie wiedzy wojskowej w jaknajszerszym zakresie pomiędzy członkami S.A.R.P‘u a
przede wszystkim nauki o obronie przeciwlotni
czej i gazowej Państwa z punktu widzenia ogól
nego i budowlanego — a w związku z tym urzą
dzanie odpowiednich wykładów, i wycieczek;
subwencjonowanie specjalnych studiów, kon
kursów i tp. Ponadto Komisja wojskowa będzie
się starać (w porozumieniu z komisją propa
gandy) i redakcją Komunikatu S. A. R. P. za
pomocą odczytów i artykułów w prasie infor
mować ogół członków SARP‘u o najnowszych
wydawnictwach i zdobyczach w dziedzinie bu
downictwa wojskowego — w kraju i zagranicą.
Dział ten będzie notowany w rubryce specjal
nej Komunikatu SARP‘u, szczegółowy program
prac Komisji i jej regulamin będzie w naj
krótszym czasie w Komunikacie ogłoszony.
mjr. Aleksander Król
SEKCJA O. P. L.
Sekcja powstała w styczniu 1935 r. na sku
tek inicjatywy Zarządu Stów. L.O.P.P.
Do Sekcji należą: kol. kol.: S. Płoski prze
wodniczący, W. Wyszyński zastępca przewodniczcego .członkowie: J. Drews, C. Góralski, J.
Jeziorański, J. Klimaszewski, P. Kwiek, T. Ka
miński, J. Wajman, J. Reda, T. Rytarowski, M.
Walentynowicz, A. Węgrzecki.
W myśl swoich założeń, sekcja współpraco
wała ze stołecznym L.O.P.P. przy projektowa
niu i realizacji schronów przeciwlotniczych spe
cjalnych, biorąc udział przez swych delegatów
w komisji budowy schronów na terenie m. War
szawy.
Celem przygotowania swycli członków do
projektowania schronów, sekcja organizowała
wykłady specjalistów z zakresu obrony przeciw
lotniczej i instalacji schronów.
Członkowie sekcji wykonywali projekty
schronów, które były następnie omawiane na
wspólnych posiedzeniach.
Sekcja była powołana przez czynniki miaro
dajne do wzięcia udziału w opracowaniu wyty
cznych do ustawy przeciwlotniczej i przedsta
wiła swój projekt w tej sprawie.
Obecnie po wydaniu rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dn. 29.IV.38 r. „o przygotowaniu w
czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i prze
ciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudo
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wania osiedli oraz budownictwa publicznego
i prywatnego", sekcja będzie miała za zadanie
współpracować przy realizacji tego rozporzą
dzenia, przez opracowanie wytycznych do pro
jektowania schronów i uzgodnienie ich z odno
śnymi władzami. Wobec powstania na terenie
SARP sekcji wojskowej o pokrewnych zada
niach, członkowie sekcji O. P. L. zgłosili goto
wość do współpracy z wyżej wymienioną sekcją.
Stanisław Płoski
KOMISJA BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
SARP.
Członkowie: Ceglarski Zdzisław, Dmochow
s k i Zbigniew, Kalinowski Kazimierz, Kubasiewiczówna Wanda, Piaścik Franciszek, Rosz
kowski.
Zadaniem sekcji, od samego początku jej ist
nienia, było wzbudzenie szerszego zaintereso
wania budownictwem na wsi (we wszystkich
jego przejawach), a ponadto — usiłowanie wy
sunięcia programu budowlanego odpowiadają
cego potrzebom wsi. Zakres tematów porusza
nych na konferencjach i zebraniach dotyczył
następujących zagadnień:
1. planowanie i regulacja osiedli wiejskich.
2. rozplanowanie zagrody wiejskiej.
3. budownictwo mieszkaniowe na wsi.
4. urządzenie budynków gospodarczych.
5. budownictwo użyteczności publicznej.
Szczupłe grono członków sekcji nie mogło
zbyt szczegółowo zajmować się rozważaniem
poszczególnych zagadnień, dlatego też wystą
pienia sekcji lub poszczególnych jej członków
nosiły charakter całokształtowego ujęcia te 
matu.
W okresie czasu: od zorganizowania, aż do
chwili obecnej, sekcja brała czynny udział za
pośrednictwem swych członków w następują
cych przedsięwzięciach:
1. wieczór dyskusyjny na zebraniu miesięcz
nym S.A.R.P‘u z referatem kol. Fr. Piaścika p t.: „Współczesne Budownictwo
Wiejskie" (treść referatu zamieszczona
została w Nr. 10-ym Komunikatu SARPu
w r. 1936).
2. referat na Kongres Inżynierów we Lwo
wie, p. t . : „Budownictwo wiejskie i urzą
dzenie wsi" — kol. Fr. Piaścika.
3. udział w I-szej Ogólnopolskiej Konferen
cji w sprawie Budownictwa Wiejskiego
(sprawozdanie opublikowane zostało w
N r 4—5 Komunikatu SARP‘u).

Prace sekcji przyczyniły się w znacznym
stopniu do zwrócenia uwagi, zarówno społe
czeństwa, jak też fachowców, na zaniedbany
stan budownictwa na wsi, oraz na braki w spo
sobie zabudowy osiedli wiejskicłi, wynikające
z niedociągnięć ustawy scaleniowej. Zadaniem
na najbliższą przyszłość będzie zorganizowanie
specjalnej komisji do wypracowania norm w
zakresie projektowania zabudowań mieszkal
nych i gospodarczych na wsi.
dr Franciszek Praścik
I
KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ
Zarząd SARP, powierzając mi przewodnictwo
Komisji mieszkaniowej SARP, postanowił jed
nocześnie, że zagadnienie budowy mieszkań ro
botniczych należy postawić przede wszystkim
na płaszczyźnie finansowej, czyli znalezienia
niezbędnych środków, t. j. źródeł finansowych
dla akcji budowlanej postawionej na odpowied
nią skalę.
Zarząd SARP położył również silny nacisk na
stronę społeczną zagdnienia t. j. na konieczno
ści oparcia się nie na członku stronnictwa czy
też stowarzyszenia, a na konieczności wytwo
rzenia pewnego typu obywatela Państwa.
Na kilku wstępnych zebraniach z Kol. Tołłoczko i Kol. Żórawskim ustalone zostały pew
ne tezy i wytyczne dalszego postępowania, na
podstawie których opracowałem referat i zło
żyłem go do rozpatrzenia specjalnej podkomi
sji, aby na wspólnych naradach rozpatrzyć go
krytycznie, zmienić względnie uzupełnić, opie
rając się na dodatkowych studiach, jakie w tej
chwili prowadzę i jakie na każdym posiedzeniu
przedstawiam. Uzupełniony i przewentylowany konkretny program postanowiłem dać do
rozpatrzenia właściwej komisji w pełniejszym
składzie. Taki system postępowania obrałem
na podstawie doświadczenia ze współpracy
w jednej z komisyj SARP i jestem pewien, że
daje on najszybsze i najrealniejsze rezultaty.
Tym sposobem cały ciężar pracy przyjąłem
właściwie na siebie. W skład podkomisji zapro
siłem Kol. Leykama, Murczyńskiego, Polińskiego, Kafarskiego, Plachcińskiego, poza tym
z podkomisją współpracować będzie Kol. Benia
min Kołaczek, inżynier hydro- i elektrotechnik,
z poza członków SARP.
Główne wytyczne programu mego, rozpatry
wanego obecnie na podkomisji są następujące:
I. Akcję budowlano - mieszkaniową należy
z oprzeć na jak najszerszych podstawach

będących do wykorzystania w kraju, a nie
tylko wyłącznie na finansowaniu tej ak
cji przez Skarb Państwa; w tym celu na
leży:
1) dotychczasowe kredyty przekazywane
budownictwu prywatnemu łącznie z kre
dytami na „Tor“ skierować wyłącznie na
budowę mieszkań najmniejszych (z po
większeniem kredytów na ,,Tor“ ) kosz
tem budownictwa prywatnego,
2) wydać ustawę obowiązującą istniejące
i będące w budowie zakłady przemysłowe
do budowy mieszkań na użytek własny
robotników przy pomocy \ ulgach stosowa
nych przez Rząd oraz kredytów Z. U. S.,
3) powołać instytucję o charakterze publicz
no - prawnym nie obliczoną na zysk w ce
lu wykorzystania kapitałów prywatnych
na akcję budowlaną domów robotniczych
przy ewentualnych dopłatach ze Skarbu
Państwa na konieczną różnicę oprocento
wania.
II.

Ustalić szczegółowe dane techniczne bu
downictwa domów robotniczych tyczące
się:
1) wyposażenia, wymiarów, rodzajów i kosz
tów budynków,
2) organizacji i przeprowadzenia budowy,
3) usytuowania i spraw terenowych.
III. Zagadnienia społeczne i administracyjne
związane z akcją budowlaną podporząd
kować koniecznościom finansowym i go
spodarczym a nie odwrotnie.
W tej chwili znajduje się w opracowaniu
szczegółowe sprawozdanie z odczytu Dyrekto
ra Niemieckiego Związku Reformy mieszkanio
wej, wygłoszonego w BGK na tem at spraw bu
dowlanych w Niemczech. Materiał, który uzy
skałem na odczycie w postaci druku i sprawo
zdania Kol. B. Kołaczka, został jeszcze uzupeł
niony przez nawiązanie korespondencji z d-rem
Schwanem. Jest to niezmiernie obszerny i cie
kawy materiał.
Materiał ten w wielu wypadkach popiera za
sadnicze stanowiska SARP i tezy przeze mnie
wysuwane zarówno pod względem finansowym,
jak i społecznym.
W chwili obecnej toczą się obrady podkomi
sji nad punktem I programu wyżej wskazane
go, zaś opracowuje się punkt II, techniczny.
Wincenty Adamski
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1934,1935, 1936 i 1937 przy pomocy finansowej
Twarzystwa, wykończono 1623 budynki szkol
ne, mieszczące 6.027 izb szkolnych oraz 1.157
(istnieje od marca 1938 r.)
mieszkań dla nauczycieli. W roku 1937 w bu
Celem Komisji jest współpraca wszystkich dowie znajdowało się 771 budynków, zawierają
architektów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu cych około 2.000 dalszych izb szkolnych i 952
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z „To mieszkań nauczycielskich.
warzystwem Popierania Budowy Publicznych
Razem więc 2.394 budynki szkolne korzysta
Szkół Powszechnych" (Stowarzyszenie Wyż ły w okresie pięciolecia z pomocy finansowej
szej Użyteczności).
Towarzystwa. Budynki te zawierają 8.200 izb
Za jednomyślną aprobatą Rady SARP-u i ta  szkolnych oraz 2.109 mieszkań dla nauczycieli.
kąż uchwałą Zarządu Głównego, została powo
Przy pomocy pożyczek i subwencyj Towa
łana Komisja przy Zarządzie Głównym, jako rzystwa, gminy w roku 1938 wykończyły 561
łącznik i regulator prac Komisji, tworzących budynków szkolnych i 559 mieszkań dla nau
się przy Oddziałach SARP-u. Oddziały SARP-u czycieli, oraz rozpoczęły budowę 771 budynków
komunikują się z Oddziałami Tow. Popierania i 952 mieszkań dla nauczycieli.
Budowy P. S. P., będącymi w tych samych
Podając, do wiadomości Kolegów, powyższe
miejscowościach, lub w najbliższej. Komisja
krótkie sprawozdanie z działalności Tow. Po
Zarządu Głównego utrzymuje bezpośredni kon
pierania Budowy P. S. P. apelujemy jeszcze raz
tak t z Zarządem Głównym T. P. B. P. S. P.,
do jak najliczniejszego udziału czynnego Kole
przez przewodniczącego Komisji SARP-u, bęgów w pracach Towarzystwa, którego Koła
dącego jednocześnie członkiem Zarządu Głów
w liczbie 13.841 — rozsiane są po całym obsza
nego T. P. B. P. S. P. i przewodniczącym Komi
rze Rzeczypospolitej i skupiają 1.517.745 człon
sji Technicznej przy tym Zarządzie.
ków i uczestników kół.
Rozesłany do wszystkich Oddziałów SARP-u
Tad. Nowakowski
regulamin i instrukcja postępowania Tow. P. B.
P. S. P. zorientują Kolegów o zakresie i potrze
SEKCJA REFORMY
bie działania.
PRACY ARCHITEKTONICZNEJ
Skład Sekcji przy Zarządzie Głównym
SARP-u jest następujący:
Dn. 17. 2. 1938 r. odbyło się Walne Zebranie
Przewodniczący: kol. Tadeusz Nowakowski. Sekcji Ref. Pracy Arch. z udziałem około 30
Członkowie — kol. kol.: Teodor Bursze, osób, na którym odbyły się wybory do nowego
Zdzisław Mączeński, Stefan Sienicki, Franci Prezydium Sekcji, w skład którego weszli kol.
kol.:
szek Eichorn.
Morsztynkiewiczowa Helena — przewodni
Pięć lat mija od chwili, gdy w dniu 9 czerwca
cząca.
1933 r. grono działaczy społeczno - oświatowych
Ponikiewska - Swiostkowa Wanda — sekre
postanowiło założyć Towarzystwo Popierania
tarz.
Budowy Publicznych Szkół Powszechnych.
Putowski Stefan — skarbnik.
Przez pięć lat swego istnienia Towarzystwo
Członkowie prezydium kol. kol.:
zdołało zgromadzić do dnia 31. XII. 1937 r.
Goldberg Maksymilian,
z różnych źródeł, a przede wszystkim z drob
Malicki Zasław,
nych ofiar i składek kwotę 16 milionów złotych.
Tworkowski Stefan.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez połowę
Sekcja odbyła 2 zebrania dyskusyjne.
1938 r. zgromadzone zostały dalsze 2 miliony
złotych, otrzymamy za pełne pięciolecie istnie
Na pierwszym z nich zaznajomiono zebra
nia Towarzystwa kwotę 18 milionów , złotych, nych z referatem, wygłoszonym na I. Polskim
przeznaczonych na budownictwo szkolne i udo Kongresie Mieszkaniowym (17—18. 12. ub. r.),
skonalanie urządzeń naszych szkół powszech poczym kol. Zdzisław Szulc wygłosił referat pod
nych.
ty t.: „Uwagi na marginesie I. Polskiego Kon
Przy pomocy tych funduszów Towarzystwo gresu Mieszkaniowego", po którym wywiązała
poparło finansowo w okresie czterech sezonów się dyskusja nad sprawami społecznego budow
budowlanych budowę licznych szkół. W latach nictwa mieszkaniowego.
KOMISJA
BUDOWY SZKÓŁ POWSZECHNYCH
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Na zebraniu drugim wygłoszone były refera
ty zbiorowe na tem at: „Plastyka w Architektu
rze", które zapoczątkowały dyskusję; rozwinię
cie tematu przewidziane zostało na następnym
najbliższym zebraniu Sekcji.
Pracę swą postanowiła Sekcja ująć w sche
mat stałego programu, za założenie biorąc so
bie, że celem prac Sekcji jest dążenie do sfor
mowania typu architekta — społecznie poży
tecznego !
Nakreślono sobie więc przybliżony plan za

dań na najbliższy okres; w skład rozważanych
spraw wchodzić będą:
1) sprawy mieszkaniowe miast i wsi,
2) kongresy mieszkaniowe,
3) praca architekta: wolny zawód,
4)
„
„
urzędnicza,
5) szkolenie architekta,
6) ustawodawstwo.
Poza tym przystąpiono do pracy nad zmia
nami regulaminu Sekcji.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 ze
brań Prezydium.
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II. Z Ż Y C IA ZAWODOWEGO.
oprzeć. Robotnik pie posiadający pewnego jutra
stanowi łatwo zapalny element dla haseł wywrotówych. ,
Prelegent podkreślił, że zwiedzał przed odczy
tem
ośrodki robotnicze i spółdzielnie w Warsza
W dniu l.IV. r. b. w sali BGK odbył się od
czyt dr Bruno Schwana, dyrektora Niem. Zw. wie i stwierdził, że Warszawa z większym roz
Reformy Mieszkaniowej w Berlinie, na temat machem rozwiązuje wspólne kwestie mieszka
niowe, t. zn., że robotnikowi w Warszawie daje
wskazany w nagłówku.
Sprawozdanie niniejsze oparte jest na druko się lepsze możliwości mieszkaniowe, natomiast
wanym streszczeniu odczytu oraz na referacie liczba korzystających jest nierównie mniejsza
Kolegi Inż. Beniamina Kołaczka, który na mo Słowem, między Polską a Niemcami — Warsza
ją prośbę był na odczycie i w referacie swym wą a Berlinem istnieje duża różnica, jednak co
streścił również dyskusję, jaka wywiązała się dla jednego kraju jest dobre, niekoniecznie mu
si odpowiadać drugiemu.
po odczycie:
W Niemczech podchodzi się do tych spraw
Prelegent mówił przeważnie o organizacji
finansowej, o dostarczeniu kredytów na umożli z większą skromnością: robotnikowi przyznaje
wienie najszerszym warstwom pracującym się jedynie to, co stanowi najniezbędniejszą ko
stworzenia sobie własnego „gniazda" — naby nieczność, by jak najszybciej w skromnym za
cie parceli na budowę i ogrodu na najpotrzeb kresie zaspokoić największe rzesze. Prelegent
niejsze i codzienne wymogi kuchni domowej twierdzi, że obecnie Niemcy już nie posiadają
(jarzyny) i wybudowanie skromnego domku na bezrobotnych.
Wszystkie korzyści hiieszkaniowe i zarobko
nabytej parceli; kwestie budowlane i instala
we
są przeznaczone dla ludzi, którzy są pocho
cyjne pozostały na drugim planie.
dzenia
aryjskiego i pogodzili się z systemem na
Początkowo skorzystali z tych dogodnych
rodowo
- socjalistycznym.
możliwości kredytowych oprócz robotników
Wytyczne, w/g których postępuje Rząd Nie
także ludzie ze sfer inteligencji pracującej, któ
miecki
przy przyznawaniu kredytów oraz rzut
rzy po większych miastach w czasach przed
historyczny
na całość zagadnienia zawiera tłu
wojennych mieli mieszkania 5-cio, 6-cio i 8-mio
pokojowe i którzy wówczas zarabiali tyle, że maczenie pisemne odczytu w języku polskim
sobie na takie mieszkanie pozwolić mogli. Kie wydawane słuchaczom przed odczytem; poda
dy podczas kryzysu koszty utrzymania więk ne ono jest niżej w całości bez zmian:
„Zagadnienie mieszkań robotniczych powsta
szego mieszkania przerastały już ich siły, wte
dy ludzie ci sięgnęli po pożyczki rządowe i bu ło w Niemczech dopiero w pierwszej połowie
dowali na peryferiach miasta małe domki wy XIX wieku, t. j. wraz z rozpoczynającym się
prowadzając się ze śródmieścia. Skutkiem tego uprzemysłowieniem.
Brak wszelkich środków komunikacyjnych
opustoszały zamożniejsze dzielnice miasta, tak
zmuszał
do budowania mieszkań dla napływa
że właściwe prawodawstwo było zmuszone po
niekąd zużyć przeznaczone kredyty wyłącznie w jących do miast robotników w śródmieściach.
tym kierunku, aby trafiły one do tych warstw, W ten sposób powstały koszary czynszowe.
dla których były przeznaczone, t. j. robotnika Dopiero w drugiej połowie XIX stulecia bar
fabrycznego, rzemieślnika i urzędnika skrom dziej uspołecznienL pracodawcy (Krupp) za
nie zarabiającego, gdyż początkowo środki pie częli troszczyć się o polepszenie warunków
niężne były bardzo szczupłe, a zwiększenie ich mieszkaniowych swych robotników, zakładając
stanowiło troskę Rządu. Rząd doszedł do prze wielkie kolonie robotnicze. Robotnicy ze swej
konania, że należy za wszelką cenę dać robotni strony zaczęli się uciekać do środków samopo
kom możliwości życiowe i własny dach nad gło mocy, łącząc się w spółdzielnie budowlane.
wą, by stworzyć element pod względem poli
U schyłku XIX stulecia rozwinęła się ożywio
tycznym pewny, na którym możnaby się było na propaganda że strony stowarzyszeń użySPRAWOZDANIE Z ODCZYTU P. T.
„DZISIEJSZE PROBLEMY BUDOWNICTWA
MIESZKAŃ ROBOTNICZYCH
W NIEMCZECH"
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teczności publicznej na rzecz udziału Rzeszy
i państwa w kontroli i ^ulepszaniu budownic
twa mieszkań robotniczych. Rezultaty jednak
były nieznaczne. Dopiero po wojnie, kiedy ol
brzymi głód mieszkaniowy wywołał wzmożoną
akcję budowlaną przy pomocy wielkich fun
duszów Rzeszy, państwa i gmin, jakość tego
budownictwa podniosła się. Powstały wielkie
i piękne osiedla. Nowe mieszkania, budowane
zbyt kosztownie, były jednak tak drogie, że ro
botnicy nie mogli sobie na nie pozwolić.
Kiedy więc narodowy socjalizm doszedł do
władzy, budownictwo mieszkań robotniczych
było ciągle jeszcze problemem w całości nie roz
wiązanym.
Troską nowego rządu była przede wszystkim
walka z bezrobociem, poparł więc on' to budo
wnictwo, które zapowiadało zwiększenie możli
wości zatrudnienia, bez czerpania ze środków
publicznych w takich rozmiarach, jak to miało
miejsce w ciągu 15-letniego okresu 1918—193*3,
szczególnie w związku z hipoteką czynszowo podatkową. Środkami tymi były: 1) zwolnie
nie od podatków domów własnych, 2) dopłaty
na remonty i przebudowy w wysokości około
500 mil. RM.
Nowy rząd. zabrał się z całą energią do bu
downictwa mieszkań robotniczych. Prawo o po
datku gruntowym z dnia 1 grudnia 1936 wpro
wadza pojęcie siedzib robotniczych i zapewnia
im, o ile zostaną zbudowane w czasie między
1 kwietnia 1936 a 31 marca 1940, zwolnienie od
podatku na okres 20 lat.
Rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy
określa jako siedziby robotnicze:
1) drobne osady (Kleinsiedlungen).
2) mieszkania popularne (Volkswohnungen).
3) mieszkania dla robotników rolnych.
Ad 1) Drobne osady, które pierwotnie, w
czasach poprzedzających rząd narodowo - so
cjalistyczny, były określane jako podmiejskie
osiedla dla bezrobotnych, obecnie są przezna
czone wyłącznie dla robotników zatrudnionych.
Na ich budowę asygnowano dotychczas 359,25
mil. RM. ze środków Rzeszy. Powierzchna pojedyńczej siedziby winna wynosić minimum 8C0
m3. Nadto 200 m-’ na dom, na podwórze, zabu
dowania gospodarcze i drogę, razem więc
3.000 m3.
Koszty jednej siedziby nie powinny przekra
czać 7.000 RM.
Na budowę siedziby może być udzielona po

życzka w wysokości 2.000 RM oprocentowana
na 3%, w pewnych zaś szczególnych okolicz
nościach na 2%, a dla rodzin o licznym potom
stwie na 1%.
Pozostałych środków dostarcza częściowo
prywatny rynek kapitałowy na hipotekę, 20%
zaś wnosi osadnik jako kapitał własny.
Do 1. IV. 1937 zbudowano 107.835 drobnych
siedzib z funduszów publicznych.
Osadnik ponosi ciężary w wysokości 25—35
RM miesięcznie.
Ad 2) Mieszkania popularne są to najtań
sze mieszkania czynszowe w budynkach jednoi więcej piętrowych, przeważnie jednak są one
budowane w postaci domków jednorodzinnych.
Maksymalne komorne wynosi 20—30 RM.
Koszty budowy 4.500 RM bez gruntu i ziemi.
W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się
zwiększenie kosztów budowy do 5.000 RM.
Powierzchnia mieszkalna nie powinna prze
kraczać 34 m3, dla rodzin o większej ilości dzie
ci 42 m2.
Budownictwo mieszkań popularnych prowa
dzą wyłącznie gminy i przedsiębiorstwa miesz
kaniowe użyteczności publicznej.
Rzesza dostarcza na dalsze miejsca hipoteki
1.000 do 1.500 RM przy oprocentowaniu 3 i 1%
na amortyzację. W pewnych okolicznościach
oprocentowanie może być obniżone do 1%.
Do końca r. 1937 wybudowano 50.003 miesz
kań popularnych. Przyszykowane są środki do
budowy dalszych 50.000.
Ad 3) Budownictwo mieszkań dla robotni
ków rolnych dzieli się na budownictwo: miesz
kań dla komorników, mieszkań służbowych dla
robotników rolnych i domków własnych dla ro
botników rolnych.
Komornicy, są to drobni dzierżawcy, którzy
wykonują pracę dla zamożniejszych gospoda
rzy w zamian za czynsz, podczas gdy robotnicy
rolni zawierają z gospodarzem lub właścicie
lem folwarku umowę o pracę w zamian za wy
nagrodzenie w pieniądzach, ordynarię i pomie
szczenie mieszkalne.
Mieszkania robotników rolnych są częściowo
mieszkaniami służbowymi, należącymi do pra
codawcy, które robotnik rolny otrzymuje na
czas trwania pracy wraz z niewielkim obsza
rem gruntu, częściowo zaś są one domami wła
snymi, które robotnik otrzymuje w drodze
umorzenia; te ostatnie tworzą główną podsta
wę dla powstania nowego stanu chłopskiego.
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Wszystkie trzy grupy mieszkań korzystały
z sowitego poparcia materialnego Rzeszy.
Do końca 1936 r. wybudowano 30.000 miesz
kań służbowych i 45.000 domków własnych
przy poparciu Rzeszy. Na ten cel wniosła Rze
sza 130.000.000 RM, a poszczególne prowincje
taki sam wkład.
W postaci drobnych osad, siedzib i mieszkań
dla robotników rolnych został stworzony typ
mieszkania, który umożliwia wygodne mieszka
nie także rodzinom robotniczym, posiadającym
większą ilość dzieci. Mieszkanie popularne na
daje się jednak tylko dla małej rodziny. Rząd
pragnie, by lud był silny i zdrowy, dąży więc do
tego, by szczególnej pomocy udzielić takiemu
budownictwu mieszkaniowemu, które i więk
szym rodzinom dostarcza mieszkań zdrowych.
Tu zahaczamy o sprawę zasiłków na komorne.
Myśl ta jest całkowicie realna, ponieważ rząd
Reszy już teraz łagodzi przy pomocy dużych
środków ciężką sytuację rodzin wielodziet
nych.
Przy przydziale kredytów rozróżniane są ro
dziny duże i małe, zależnie od ilości dzieci. Ro
dzinę z ilością dzieci ponad 3, określa się jako
,,bogatą" w dzieci i przydziela się większe kre
dyty i większe mieszkanie.
Z chwilą, gdy ubiegający się o kredyt otrzy
muje go, przystępuje równocześnie do ubezpie
czenia się na wypadek śmierci na taką sumę,
by po jego śmierci wdowa otrzymała taką kwo
tę, która by jej pozwoliła spłacić od razu
wszystkie zaciągnięte kredyty.
Dochody z ogrodu są uwzględnione w ogól
nym bilansie rodziny; ogród ma być utrzyma
ny w taki sposób, by w razie chwilowej utraty
pracy wystarczył bezrobotnemu i jego rodzinie
na najważniejsze życiowe potrzeby, jak: kar
tofle, jarzyny itp. Użyźnianie ogródków jest
najprymitywniejsze. Ani nawozów sztucznych
ani też kupionych z zewnątrz nie używa się;
istnieje w tym wypadku samowystarczalność.
Osiedla przylegają normalnie do miast. Pojedyńcze domki nie posiadają ani wodociągu,
ani też kanalizacji, a zależnie od okoliczności
— prąd elektryczny do światła. Przy budynku
są kopane studnie, z których się czerpie wodę
ręcznie.
W osiedlach przy większych miastach, gdzie
istnieją odnośne fabryki, zdarzają się wypadki,
że zamieszkujący, będąc elektrykiem czy też
hydraulikiem, kupuje sobie po niższych cenach

z fabryki, w której jest zatrudniony, silnik
elektryczny, rury wodociągowe i kanalizacyjne
i zaopatruje swój budynek w wodociąg i kana
lizację.
Osiedla powstają przy miastach w odległo
ściach najwyżej 1—2.5 km, bowiem wzięta jest
w rachubę ta okoliczność, by robotnik bez więk
szego zmęczenia mógł pieszo zdążyć na miejsce
pracy. Podwożenie robotnika do pracy samo
chodami, tramwajami lub koleją nie jest wzię
te w rachubę, gdyż w kalkulacji ogólnej i przy
budżetowaniu pozycja na przejazdy do pracy
i z powrotem nie została uwzględniona i robot
nik nie może sobie na to pozwolić. W wyjątko
wych wypadkach fabryka daje do dyspozycji
gratis samochód lub autobus.
Największe trudności sprawia kwestia wy
znaczenia pod osiedla odpowiednich terenów.
W tym względzie bierze się najchętniej tereny
należące do miast, gdyż miasta w łatwo zrozu
miałym interesie godzą się na niższe ceny za
odstępowany tereji. Gorzej jest, jeżeli trzeba
przejmować teren prywatny wprost od właści
ciela. W tym kierunku spodziewać się należy,
że ustawodawstwo poczyni odpowiednie kroki.
Kwestie zmian właściciela domku załatwia
się w osiedlach różnie. Jeżeli np. z powodu roz
rostu rodziny dotychczasowy domek jest nie
wystarczający, odnośnej rodzinie przydziela się
większy budynek, a w dotychczasowym lokuje
się mniejszą rodzinę. Powstają przez to rozli
czenia między dwoma właścicielami.
W końcu konstatuje prelegent, że osiedla'po
wstałe w sposób wyżej wskazany są schludne
i mieszczą w sobie dużo szczęścia i zadowole
nia. Do nieporozumień nie dochodzi i okazuje
się, że człowiek może być zadowolony przy bar
dzo skromnych środkach. Zaleca się przede
wszystkim wypróbowany system 1-domkowy
z ogródkiem, któremu należy dać bezsprzecznie
pierwszeństwo przed zakwaterowaniem w ko
szarach robotniczych."
Przykład zorganizowania masowego budo
wnictwa mieszkań robotniczych przez Niemcy
jest dla nas niezmiernie ciekawy i pouczający.
Niemcy całą akcję budowlaną postawili przede
wszystkim na płaszczyźnie czysto gospodar
czej, a mianowicie pod hasłem łagodzenia
i zwalczania bezrobocia, co osiągnęli po pierw
sze przez danie robotnikowi efektywnej pracy
przy budownictwie, a następnie przez złagodze
nie skutków chwilowego bezrobocia.

Cel społeczny i polityczny, jaki przyświecał
całej tej akcji, t. j. wyrobienie sobie pewnego
typu obywatela, miał być osiągnięty dopiero
skutkiem udania się akcji czysto gospodarczej.
Nie należy zapominać, że ten rzeczowy kie
runek obrali sobie ludzie, których głównym za
daniem są przede wszystkim cele polityczne.
Zrozumieli oni, że rozwiązanie takich dwóch
kapitalnych zagadnień, jak zlikwidowanie bez
robocia i danie człowiekowi dachu nad głową,
jest równocześnie najsilnniejszym argumentem
politycznym w ręku ugrupowania, które te dwa
zagadnienia potrafi rozwiązać. U nas dzieje
się wprost przeciwnie: przy omawianiu spraw
domów robotniczych nie schodzi się z płaszczy
zny społecznej i politycznej.
Drugą rzeczą, godną najwyższego uznania
i naśladowania, jest celewość i skromność z ja 
ką Niemcy przystąpili do realizacji samego za
gadnienia. Najbardziej uprzemysłowiony i nie
mal najkulturalniej dotąd mieszkający naród
świata, pozwala sobie na budowanie mieszkań
o poziomie bez porównania niższym od dotych
czasowego — bez żadnych instalacyj, bez ele
ktryczności i gazu, a nawet bez kanalizacji i wo
dociągów. Względy, jakimi się kierowano w tym
wypadku, są zbyt oczywiste, aby je na tym
miejscu szerzej omawiać. Dla Polski jest to tym
bardziej aktualne, że sprawa uzbrojenia tere
nów u nas, jest rzeczą niepomiernie bardziej
skomplikowaną i kosztowną, niż w potężnie
uprzemysłowionych Niemczech.
Zbyt wielki rozmach, z jakim u nas wznosi
się osiedla robotnicze, musi być bardzo rażący,
jeżeli na to zwrócił uwagę cudzoziemiec przy
zwyczajony do skali i rozmachu, z jakim reali
zują się w ogóle wszelkie inne poczynania bu
dowlane w Niemczech.
Ale jest jeszcze i trzecia nauka z przykładu
niemieckiego i to najważniejsza, a mianowicie
rozwiązanie zagadnienia z punktu widzienia fi
nansowego. Okazuje się, że wbrew poglądom

całego szeregu ugrupowań czy też osób zajmu
jących się dotychczas sprawami mieszkań ro
botniczych i wbrew dezyderatom wygłoszonym
na pierwszym polskim kongresie mieszkanio
wym, kapitały prywatne mogą wchodzić w grę
i mogą być wciągnięte do akcji budowlanej
mieszkań robotniczych pod warunkiem odpo
wiedniego zorganizowania tej akcji. Jasną jest
rzeczą, że kapitał prywatny, aby mógł wchodzić
w grę, musi być odpowiednio zachęcony oraz
dostatecznie zabezpieczony. Takie właśnie czę
ściowe zabezpieczenie potrafili Niemcy znaleźć
w postaci ubezpieczenia na życie budującego
się właściciela domku.
Referat d-ra Schwana nie wyczerpuje
wszystkich interesujących nas kwestyj. Kwe
stie te zostaną przeze mnie dodatkowo wyja
śnione w drodze korespondencji i podane w jed
nym z najbliższych numerów Komunikatu
SARP.
Reasumując powyższe moje spostrzeżenia
nasuwające się z odczytu prof. d-ra Schwana,
zaznaczam z naciskiem, że nie uważam oczy
wiście za możliwe przeniesienie wszystkich za
sad, jakimi się kierowały Niemcy, na grunt Pol
ski. „To, co jest dobre w jednym kraju, może
się okazać nimożliwe w innym", jak to słusznie
podkreślił dr Schwan. Chodzi mi tu taj o co in
nego, a mianowicie o ten sam sposób myślenia,
z jakim Niemcy podchodzą do każdej sprawy
gospodarczej, sposób nacechowany zdumiewa
jącym realizmem i prostotą środków.
Ażeby to ocenić z punktu widzenia naszego,
wystarczy przeczytać referat grupy architek
tów, wygłoszony na kongresie mieszkaniowym,
i porównać go z tym, co powiedział dr Schwan.
W referacie tym uderzają wielkie słowa, wiel
kie pomysły, olbrzymie projekty przy skrom
nych możliwościach. U Niemców zaś małe po
mysły i skromne słowa, za to olbrzymie możli
wości i wielkie wyniki.
Wincenty Adamski

Szczęśliwy początek pracy zawodowej
pięknej katedry, wreszcie obchodzę kościół wo
koło oglądając go ze wszystkich stron.
Następnie skierowałem się na Graben i prze
szedłszy go do końca tam i z powrotem, zawró
ciłem przez K artnerstrasse ku operze, gdzie nie
opodal, po drugiej stronie Ringu, mieszkał je
den z moich kolegów. Zastałem go ubierającego
się.
Powiedział mi, że spieszy się do biura i zazna
Było to w roku 1872, a więc 65 lat temu, gdy czył mi spotkanie około 3-ciej na wspólnym obieukończyłem swo studia na Politechnice Federal dzie. Pożegnawszy go, nie znając Wiednia, obra
nej w Zurichu i otrzymałem w sierpniu tegoż łem tę samą drogę przez K artnerstrasse do
roku dyplom architekty. Powróciłem do domu, kościoła świętego Stefana. Okrążyłem go zno
do Genewy, na parę tygodni wakacji; trzeba wu i w przyległej ulicy Arenagasse spostrze
było coś postanowić i obrać jakąś drogę w moim głem na fasadzie domu wielki szyld: „Wiem.:zawodzie. Właśnie w owym czasie w Genewie Baugesellschaft". Było około dziesiątej rano.
przeżywano kryzys budowany jako skutek Spoglądając na ten szyld powiedziałem sobie:
wojny z 1870 roku i Komuny. Ojciec mój zapy „Spróbuję uzyskać miejsce rysownika". Wy
tał mnie, gdziebym chciał się udać. Jeden z mo szedłszy na I piętro zadzwoniłem. Otworzył mi
ich zurichskich profesorów, sławny architekt wspaniały wiedeński portier w długim surducie.
Gotfryd
Semper, twórca pięknego teatru Chciałbym mówić z dyrektorem — rzekłem, da
w Dreźnie, wezwany został do Wiednia do prac jąc mu swój bilet. Wskazał mi krzesło w przed
przy budowie Burgtheatru i muzeów wznoszo pokoju, a w pięć minut później znany architekt.
nych przez architekta Hasenauera. Budowano Ludwik Tiechler, będący dyrektorem tego
tam wówczas parlament, giełdę, uniwersytet, przedsiębiorstwa, zaprosił mnie do swego gabi
wykończano także położone przy wielkiej arterii netu. Powiedziałem mu poprostu: Jestem ucz
Ringu ratusz i Votivkirche. Ponadto przygoto niem Godfryda Sempera, posiadam dyplom Zuwywano w Praterze budowle dla Wystawy Po rychskiej politechniki i chciałbym otrzymać
wszechnej, która miała być otw arta w roku pracę, jako kreślarz. — Po kilku minutach roz
1873. Miałem wówczas w Wiedniu kilku kolegów mowy Tiechler rzekł uprzejmie: Pięknie, ale
z Zurichu, Szwajcarów i Polaków, zatrudnio zanim zastanowię się nad pańską ofertą,
nych w tych licznych biurach budowlanych. chciałbym przejrzeć jego rysunki. Odpowiedzia
Gdy to wszystko wziąłem pod uwagę, postano łem, że nie mam przy sobie żadnych, ale że ma
wiłem, licząc na pomoc kolegów, wyjechać do jąc je na dworcu, mogę zaraz je przynieść. Po
żegnałem go i zbiegłem spiesznie ze schodów’.
Wiednia.
W pierwszych dniach września, pożegnawszy Fiakrem pojechałem na Ostbahnhof, gdzie po
rodzinę wyjechałem, zatrzymując się na kilka przyjeździe zostawiłem moją walizę. Wyjąłem,
dni w Monachium, gdzie odnalazłem dawnych kilka moich rysunków i tym samym fiakrem
kolegów studiujących tam na politechnice. Po udałem się z powrotem do Wiener Baugesellznałem tam także paru malarzy Polaków kształ schaft. Dyrektor przyjął mnie znowu i obej
cących się na akademii sztuk pięknych, cieszą rzawszy rysunki rzekł po chwili: Angażuję pa
cej się wówczas dużą renomą. Poznałem to cie na, proszę przyjść w poniedziałek do pracy, go
kawe pod względem architektury miasto i zwie dziny biurowe od 8 rano do 3 po południu. Do
stanie pan 150 Guldenów na miesiąc.
dziłem piękne tamtejsze muzeum.
Wyszedłem stam tąd oczywiście uradowany,
Do stolicy Austrii przybywam pewnego pięk
nego poranku o 6-tej godzinie, pozostawiam winszując sobie, że w kilka godzin umieściłem
mój bagaż na dworcu, wsiadam do omnibusu, się bez uciekania się do poleceń, które miałem
który mnie dowozi do samego centrum miasta w kieszeni, i to w wielkim mieście po raz pierw
przy Stephanskirche. Wschodzę do kościoła, szy, przezemnie oglądanym. Przybywszy o 6-ej
tam pomodliwszy się podziwiam wnętrze tej rano, już o 11-ej miałem pracę. Zdarzenie to wyDrukujemy poniżej wspomnienie senio
ra
polskich architektów, honorowego
członka SARP‘u p. Tadeusza Stryjeńskiego, które nam uprzejmie przesiał i za
które mu na tym miejscu serdecznie dzię
kujemy.
Szkic ten należy w dzisiejszej dobie już
do historii naszego życia zawodowego i ja
ko taki znalazł swe miejsce na łamach
Komunikatu.
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daje się nieprawdopodobne dziś, gdyż młodzież
kończąca, studia z tak niebywałym trudem zdo
bywa sobie posady.
W tych to czasach nikt nie potrzebował pasz
portów, chyba do Rosji lub Turcji, nie było tych
różnych zapór dzisiejszych, tak że gdy taki jak
ja syn emigranta, noszący polskie nazwisko,
obywatel szwajcarski, przybył do Wiednia, Wie
deńczycy nie widzieli w tem nic dziwnego, że
obcy znajduje u nich pracę.
Kraków w czerwcu 1937 r.
T. S.

BIBLIOGRAFIA
THE ARCHITECTURAL REVIEW, N. 3, 1938
Laboratorium w Manchester. Londyńskie
wnętrza sklepowe i inne. Szpital na 180 cho
rych (Anglia). Wnętrza mieszkań z wystawy
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wnętrz. Prace szkoły rzemieślniczej w Krefeld.
DER BAUMEISTER, N. 3, 1938
Fabryka maszyn w Remscheid — arch. Lemmer. Szpital w Oberwarth — arch. dr Moyreder. Detale konstr.
MONATSHEFTE FUR BAUKUNST UND
STAEDTEBAU, N. 3, 1938
Lotnisko Tempelhof pod Berlinem — arch.
prof. dr Sagebiel. Konstr. ramowa (żelazo)
hali w Tempelhofie. Studium urbanistyczne —
Brescia.
L‘ARCHITECTURE D‘AUJOURD‘HUI, N. 3,
1938
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sne. Biblioteka narodowa w Paryżu. Przykła
dy z całego świata.
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KONKURSY
Rozstrzygnięcie
Konkursu Powszechnego
N r 92 na rozplanowanie komunikacyjnego por
tu lotniczego na Goclawiu w Warszawie, ogło
szonego przez Ministerstwo Komunikacji dla
architektów Polaków za pośrednictwem Oddzia
łu Warszawskiego SARP.
Skład Sądu Konkursowego:
1. Przedstawiciele Min. Kom. inż. Hojarczyk
Stefan, Jarosz Tadeusz.

2. Przedstawiciele Dep. Bud. Min. Spraw We
wnętrznych inż. arch. dr
Gergovich Stanisław.
3.
„
Kierownictwa Zaopatrywa
nia Lotnictwa Ppłk. Mrów
ka Adam.
4.
,,
Inspektoratu Obrony Prze
ciwlotniczej inż. arch. mjr.
Szychowski Józef.
5.
„
Polskich Linii Lotniczych
,,Lot“ dyr. Makowski Wa
cław, zastępca inż. Zejfert
Ludwik.
6.
„
Zarządu Miejskiego inż.
arch. Różański Stanisław,
zastępca inż. arch. Zacharzewski Jan.
7.
„
SARP. Prof. inż. arch. Toł
wiński Tadeusz, Prof. inż.
arch. Świerczyński Rudolf,
inż. arch. Biegański.
Sekretarze Konkursu: Kazimierzch Straszak
inż. arch. i Witold Wyszyński inż. arch.
W określonym przez warunki Konkursu te r
minie nadesłano 10 prac, następne 12 nadeszły
pocztą. Na posiedzeniu Sądu Konkursowego
dn. 30.III wszystkie prace zostały zaliczone do
grupy ,,B“ po wyjaśnieniu przedstawiciela Mi
nisterstwa Komunikacji, że przekroczenie ku
batury ustalonej przez warunki Konkursu nie
stanowi dla Ministerstwa sprawy zasadniczej.
Przy drugim rozpatrywaniu prac ustalono na
stępującą punktację:
1. Komunikacja
mnożnik 1
2. Kompozycja urbanistyczna
2
3. Rozwiązanie dworca
„
2
4. Architektura całości
„
1
Na posiedzeniu 7 maja przyjęto wniosek inż.
Hojarczyka o skasowaniu I nagrody z powodu
nieodpowiadającego dla potrzeb Ministerstwa
Komunikacji wyniku Konkursu. Drugą nagro
dę zaproponowano przyznać stosownie do wy
niku punktacij pracy N r 3 (5.000 zł), 3 trzecie
pracom N r N r 12, 9, 17 (3.500 zl) i 2 zakupy
pracom N r N r 16 i 15 (po 1000 zl).
Po otwarciu kopert dnia 17 maja okazało się
że autorami prac nagrodzonych i zakupionych
są:
nagroda II
praca Nr 3
inż. arch. Zbigniew Czech SARP, Warszawa
inż. arch. Janusz Kieszkowski SARP, W-wa
nagroda HI
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praca Nr 12
inż. arch. Stanisław Albrecht SARP, Łódź
inż. arch. Stanisław Połujan SARP, Łódź
inż. arch. Andrzej Uniejewski SARP, Gdynia
nagroda III
praca Nr 9
inż. arch. Zbigniew Karpiński SARP, W-wa
inż. arch. Roman Sołtyński SARP, W-wa
przy współpracy Przemysława Siwika.
nagroda III
praca Nr 17
inż. arch. Bolesław Malisz SARP, Gdynia
inż. arch. Stefan Reychman SARP, Gdynia
zakup
praca Nr 16
inż. arch. Stefan Jasieński SARP, W-wa
inż. arch. Wacław Podlewski SARP, W-wa
inż. arch. Stanisław Rychłowski SARP, W-wa
zakup
praca Nr 15
inż. arch. Czesław Duchnowski SARP, W-wa
inż. arch. Anna i Aleksander Kodelscy SARP,
W-wa
inż. arch. Władysław Stokowski SARP, W-wa,
przy współpracy arch. Wacława H ry
niewicza.
Praca Nr 3
Sytuacja ogólna dobrze przemyślana. Doj
ście dla pieszych w pobliżu portu zbytnio zbli
żone do hangarów. Połączenie pod Wałem Mie
dzeszyńskim placu przeddworcowego z terena
mi sportowymi wymaga kosztownej śluzy. Za
łożenie budynku dworcowego na osi dojazdu
z miasta korzystne. W budynku dworcowym
brak połączenia lad celnych z ekspedycją ba
gażu. Brak oddzielnych wejść dla pasażerów
przylatujących i odlatujących. Strefa wolno
cłowa niedostatecznie izolowana. Na wprost
głównych wejść do hali odpraw umieszczono
wejścia do ustępów. Konstrukcja dachu nad
rampą przeddworcową nasuwa wątpliwości.
Część reprezentacyjna zaprojektowana dobrze.
Architektura poprawna.
Praca Nr 12
Połączenie komunikacyjne dworca z miastem
poprawne. Połączenie placu przeddworcowego
z ulicą Miedzeszyńską rozwiązane słabo. Połą
czenie kołowe między ekęścią dworcową i stocz
niową dobre. Brak odnogi kolejowej do han
garów . Usytuowanie budynków, stoczni i dwor
ca dobre.
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W budynku dworcowym doprowadzenie pa
sażerów do samolotów właściwe. Układ dwor
ca przejrzysty, widoczność pola wzlotów wyko
rzystana dla celów propagandowych. Restaura
cja sztucznie skomplikowana, garaże niewygod
ne. Architektura opracowana słabo.
Praca Nr 9
Połączenie komunikacyjne z miastem rozwią
zane poprawnie, plac przeddworcowy i postój
dla samochodów ujęty właściwie. Połączenie
kołowe części dworcowej ze stocznią rozwiąza
ne dobrze. Usytuowanie dworca w nawiązaniu
się do Wisły dobre. Hangary rozmieszczone
błędnie. Budynki stoczniowe usytuowane wła
ściwie.
W budynku dworcowym brak izolacji strefy
wolnocłowej. Rewizja bagażu ujęta poprawnie.
Strefa wolnocłowa oświetlona słabo. Pomiesz
czenia gospodarcze restauracji nierozwiązane.
Trybuny umieszczone na dachu budynku
dworcowego trudno dostępne dl apubliczności.
Architektura dobra.
Praca Nr 17
Połączenie komunikacyjne dworca z mia
stem porawne. Placyk przy ul. Waszyngtona
nierozwiązany. Brak połączenia placu przed
dworcowego z ul. Miedzeszyńską. Dojście dla
pieszych pomiędzy torami kolei i metro roz
wiązane niewłaściwie. Plac postojowy dla sa
mochodów usytuowany w dużej odległości od
dworca. Usytuowanie budynków dworcowych
i stoczniowych poprawne.
W budynku dworcowym strefa wolnocłowa
rozwiązana niewłaściwie. Poza tym układ
przejrzysty. Architektura poprawna, odpowia
da przeznaczeniu.
Praca Nr 16
Połączenie komunikacyjne dworca z mia
stem poprawne. Plac przeddworcowy dobrze
pomyślany i związany z ulicą Miedzeszyńską.
Komunikacja wewnętrzna dobra. Ukształto
wanie i usytuowanie budynków stoczni nie
właściwe.
W budynku dworcowym dobrze przyjęto
proporcję hali, odpraw. Brak połączenia lady
celnej z rampą przeddworcową. Biura zawia
dowcy portu, kierownika ruchu i t. p. rozwią
zane niewłaściwie. Trudny dostęp do policji
z pola wzlotów. Architektura nie w charakte
rze dworca.

Praca N r 15

III nagroda

Połączenie z miastem pomyślane dobrze.
Wysunięcie budynku administacyjnego na lot
nisku przy stoczni niedopuszczalne.
W budynku dworcowym strefa wolnocłowa
zaprojektowana wadliwie. Duże odległości
z hali odpraw do urzędu pocztowego. Rozwią
zanie całości w jednym poziomie korzystne dla
ruchu osobowego. Architektura opracowana
poprawnie, jednak nie odzwierciadla wartości
wielkiej hali.

Praca N r 20

Rozstrzygnięcie Konkursu Powszechnego Nr
94 ogłoszonego przez SARP na projekt szkico
wy budowy gmachu PKO przy ulicy Piłsud
skiego N r 4 i Teatralnej Nr 7 w Katowicach.
Skład Sądu Konkursowego:
1. Dyrektor Admin. PKO: Piotr Jarocki,
prezes sądu;
2. Naczelnik wydz. budowl. PKO: inż. Dy
m itr Proszkowski;
3. Prof. dr inż.: Stefan Bryła;
4. Prof. inż. arch.: Aleksander Bojemski;
5. Prof. inż. arch.: Tadeusz Tołwiński.
Sekretarze Konkursowi: z ramienia SARP
inż. arch. Wacław Weker, z ramienia PKO.
inż. Przemysław Szczekowski.
Na konkurs nadesłano 22 prace. Na posie
dzeniu Sądu Konkursowego dnia 9 m aja do
grupy „A“ zaliczono następujące prace: 2, 3,
6, 10, 11, 14, 17, 18 i 19; do grupy „B“ 1,
4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22. 10 maja
do grupy ,,B“ ostatecznie wybrano prace: 5,
8, 13, 15, 20, 21, 22.
W glosowaniu Sąd Konkursowy zgodnie
ustalił następującą klasyfikację projektów
i przyznał nagrody pracom:
I nagroda N r 20
II
„ 21
n
III
„ 8
>»
IV
„ 22
tt
IV
„ 5
n
IV
„ 15
tt
W dniu 19 maja po otwarciu kopert auto
rami prac nagrodzonych okazało się że są:
I nagroda 20: inż. arch. Juliusz Żórawski
SARP, W-wa, przy współpra
cy inż. arch. Tadeusza Miazka
II
„
21: inż. arch. Juliusz Żórawski
SARP, W-wa, przy współpra
cy inż. arch. Tadeusza Miazka

8: inż. arch. Zbigniew Puget
SARP, W-wa,
IV
„
5: Michał Makowski i Zbigniew
Olszakowski SARP, W-wa,
IV
„
15: Bohdan Lewandowski SARP,
W-wa,
IV
„
22: Jadwiga Dobrzyńska SARP,
W-wa, Zygmunt Łoboda, S.
A. R. P., W-wa.
Poniżej podajemy opinie prac nagrodzonych:

Bardzo dobrze i pomysłowo rozwiązana sy
tuacja, dająca pośrednio duże korzyści przez
oświetlenie niektórych pomieszczeń suterynowych. Architektura obu elewacyj dobra, choć
propocje w budynku Oddziału nie są do koń
ca przestudiowane, i nasuwają pewne wątpli
wości. Architektura wejścia i sali kasowej
oraz sali konferencyjnej b. dobra. Biura b.
dobrze rozwiązane z wyjątkiem niedostatecz
nej kontroli optycznej Kierownika Kas nad
pracą w sortowni (przedsionek źle umieszczo
ny), złego umieszczenia w arsztatu mechanicz
nego, nieoznaczonego i pomieszczenia na kotło
wnię (zamiast tłoczni umieszczono niepotrzeb
ną dodatkową poczekalnię).
Parter dobrze i właściwie wykorzystany.
Konstrukcja nasuwa wątpliwości. Stosunek
kubatury do powierzchni użytkowej korzystny
— 4,84.
Praca N r 21
Sytuacja b. dobra, b. dobrze rozwiązana
sprawa podwórza i prześwitu. Architektura
obu elewacyj dobra, architektura wnętrz, wej
ścia, sali kasowej, sali konferencyjnej — do
bra. Biura rozwiązane b. dobrze z wyjątkiem
układu kas w narożach sali (kolizja ruchu),
nieoznaczone pomieszczenia tłoczni (zamiast
tłoczni oznaczono dodatkową niepotrzebną
poczekalnię), zle rozplanowanie Działu Ubez
pieczeń (brak dojścia bezpośredniego do po
koju agentur), słaba komunikacja pomiędzy
kuchnią a śniadalnią, (dwie kondygnacje), zle
umieszczenie i oświetlenie w arsztatu mechani
cznego. P arter dobrze wyzyskany. Stosunek
kubatury do powierzchni dobry — 4,95.
Praca Nr 8
Sala kontowań b. dobra, dowóz pieniędzy do
sortowni b. dobry. Konstrukcja nasuwa w ąt
pliwości, słupy konstrukcyjne wolnostojące w
mniejszych pomieszczeniach biurowych psują
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ustawność. Stosunek kubatury do powierzch
ni użytkowej korzystny — 4,77.
Praca Nr 22
Podwórka boczne b. wąskie, dzięki czemu
wentylacja ich przez szeroki prześwit b. wą
tpliwa. Architektura budynku oddziału była
by b. dobra, gdyby nie niezgodność jej z pla
nem (antresola z prawej strony musi znaleźć
wyraz praktycznie w oknach). Architektura
budynku mieszkalnego nieopracowana i słaba.
A rchitektura wnętrz — dobra. Biura na ogół
dobrze rozwiązane z wyjątkiem usterek jak
położenie pokoju kierownika działu technicz
nego, oświetlenia Działu Ubezpieczeń na an
tresoli, niedogodnego dowozu poczty, położe
nia i światła w śniadalni, bardzo złego światła
w warsztacie mechanicznym i innych usterek.
P arter źle wyzyskany na drugorzędne pomie
szczenia, np. biura pocztowe. Konstrukcja na
suwa wątpliwości. Stosunek kubatury do po
wierzchni użytkowej b. niekorzystny 5,75.
Praca Nr 5
Sytuacja rozwiązana poprawnie, architektu
ra zewnętrzna bez zalet, architektura hallu
wejściowego i sali konferencyjnej źle skompo

nowana, architektura sali kasowej z brakami,
ale się daje łatwo uporządkować. Biura poza
usterkami, jak złe pomieszczenia kas w rogu,
zła komunikacja mechaniczna do sali końtowań, złe oświetlenie śniadalni i w arsztatu me
chanicznego i inne mniej ważne — rozwiązane
prawidłowo. Stosunek kubatury do powierzch
ni użytkowej niekorzystny 5,72.
Praca Nr 15
Sytuacja dobrze rozwiązana, podział na po
dwórko mieszkaniowe i podwórko Oddziału do
bre, architektura budynku Oddziału bez spec
jalnych zalet, zaakcentowane I p. zawierające
drugorzędne biura (cecha ujemna). Architek
tura budynku mieszkalnego bez specjalnych
zalet, natomiast dojście balkonowe do miesz
kań ocenia się ujemnie. Niesymetryczne roz
wiązanie ścian sali kasowej i zaciemnienie kas
w pobliżu wejścia, ocenia się ujemnie, kon
cepcja, schodów głównych dość ciekawa archi
tektonicznie, przeprowadzona jest w rezultacie
niezbyt dobrze: monumentalny prosty bieg źle
oświetlony i prowadzi na kondygnację zawie
rającą pomieszczenia drugorzędne biura, roz
wiązane są na ogół dobrze, choć nie bez błędów.
Sprawozdania zebrała H. Jasieńska

Rozporzqdzenie Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 1938 r.
o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie reregulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego *).
Na podstawie art. 5 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy z
dnia 15 marca 1934 r. o obronie przeciwlotni
czej i przeciwgazowej (Dz. U. R. P. N r 80, poz.
742) zarządza się co następuje:
Przepis wstępny.
§ 1. Artykuły, powołane w rozporządzeniu
niniejszym bez bliższego określenia, oznaczają
artykuły rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 16 lutego 19&8 r. o prawie bu
dowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
N r 23, poz. 202) w brzmieniu rozporządzeń Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia
1930 r. (Dz. U. R. P. N r 86, poz. 663) i z dnia
28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. N r 110, poz.
976) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U.
R. P. N r 56, poz 405). Paragrafy, powołane bez
bliższego określenia, oznaczają paragrafy roz
porządzenia niniejszego.
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Plany zabudowania.
§ 2. Nowe osiedla i nowe dzielnice należy
tak projektować, by części osiedli, przeznaczone
pod zabudowę, posiadały kształt nieregularny,
w każdym zaś razie odbiegający od formy koła
lub kwadratu.
§ 3. (1) Układ arterii komunikacyjnych za
sadniczo powinien być prostolinijny i jeśli temu
nie stoją na przeszkodzie względy zdrowotne
lub inne, w miarę możności zgodny co do kie
runku z wiatrami, najczęściej panującymi w da
nej okolicy.
(2)
W razie, gdyby kierunek arterii komu
nikacyjnej był niekorzystny dla właściwego na
słonecznienia budynków przy zastosowaniu za
budowania zwartego, równoległego do ulicy,
*)

Dziennik Ustaw R. P. Nr 32, poz. 278.

§ 8. (1) Wielkomiejskie ośrodki o zagęsz
wówczas należy w miarę możności zastosować
czonym zabudowaniu, skupiające siedziby han
zabudowanie, prostopadłe do niej.
§ 4. (1) Odległość pomiędzy frontowymi li dlu, przemysłu i administracji, jak również gę
niami zabudowania przy głównych arteriach ko sto zabudowane dzielnice mieszkaniowe należy
munikacyjnych, biegnących szlakiem dróg pań rozluźnić przez wprowadzenie jak największej
stwowych i wojewódzkich, albo stanowiących, ilości terenów niezabudowanych.
(2) Poszczególne dzielnice, a także ich czę
czy mających stanowić bezpośrednie przedłuże
nie takich dróg, powinna wynosić co najmniej ści, powinny być przedzielane terenami wolny
mi od zabudowy, w postaci ogrodów, placów pu
60 m.
(2)
Jeśli przeprowadzenie arterii, określonej blicznych, pasm zieleni itp., zadrzewionych, za
w ust. (1), z zachowaniem odległości 60 m po krzewionych lub obsianych trawą.
(3) Obszarom zadrzewionym należy w planie
między frontowymi liniami zabudowania jest
utrudnione ze względu na znaczną ilość istnie zabudowania nadać przeznaczenie zapewniają
jących budynków, wówczas należy założyć do ce zachowanie istniejącego drzewostanu, a w
szczególności przeznaczać je na parki, kulturę
datkową arterię odciążającą.
§ 5. (1) Odległość pomiędzy frontowymi leśną lub ogrodową itp.
§ 9. Przy zakładaniu nowych osiedli i no
liniami zabudowania przy głównych arteriach
komunikacyjnych, z wyjątkiem arterii, określo wych dzielnic co najmniej 40% całego obszaru
nych w S 4 ust. (1), oraz przy arteriach odcią nowopowstającego osiedla albo nowozakładanej
żających, określanych w § 4 ust. (2), powinna dzielnicy należy przeznaczać na skwery, parki,
ogrody, place sportowe i tym podobne cele, na
wynosić co najmniej 34 m.
(2)
Jeśli przeprowadzenie głwnej arterii ko lotniska, porty wodne i tym podobne urządze
munikacyjnej, nie biegnącej szlakiem drogi nia komunikacyjne oraz na zakłady i urządzen'a
państwowej lub wojewódzkiej, z zachowaniem użyteczności publicznej, jeżeli te zakłady i urzą
odległości 34 m pomiędzy frontowymi liniami dzenia nie są budynkami nadziemnymi, wresz
zabudowania je st utrudnione ze względu na cie na uprawę leśną, rolną, ogrodową, ogrodni
znaczną ilość istniejących budynków, wówczas czą lub inną podobną, łącznie z terenami, stano
należy założyć dodatkową arterię odciążającą wiącymi część działek budowlanych i położony
o podanej wyżej odległości pomiędzy fronto mi wewnątrz bloków budowlanych, jeżeli odle
głość pomiędzy tylnymi liniami zabudowania
wymi liniami zabudowania.
wynosi
co najmniej 40 m; na cele zaś budowla
§ 6. (1) Odległość pomiędzy frontowymi li
niami zabudowania przy ulicah, nie będących ne oraz pod arterie komunikacyjne razem z
głównymi arteriami komunikacyjnymi, powin urządzeniami pomocniczymi nie można przezna
czać więcej niż 60% tegoż obszaru.
na wynosić co najmniej:
§ 10. Gmachów, przeznaczonych dla instyl j 18 m — jeżeli przy ulicach ma być dopusz
tucyj o istotnym znaczeniu dla normalnego
czone wznoszenie budynków o wysokości,
działania organizmu państwowego, nie należy
nie przewyższającej 16 m;
skupiać, zwłaszcza, jeżeli swoją wysokością lub
2) 22,5 m — jeżeli przy ulicy ma być do masą miałyby wyróżniać się spośród otoczenia.
puszczone wznoszenie bydynków o wyso
§ 11. (1) Dzielnice przemysłowe należy za
kości od 16 do 19 m;
kładać o małych powierzchniach i w znacznych
3) półtora najwyższej dopuszczalnej wyso odległościach jedne od drugich.
kości budynków, jeżeli przy ulicy ma być
(2)
Dzielnice przemysłowe o większych po
dopuszczone wznoszenie budyków wyż wierzchniach można zakładać wówczas, gdy
szych niż 19 m.
względy bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludz
(2)
Odstępstwa od norm powyższych są do kiego albo poważne względy gospodarcze stoją
puszczalne w przypadkach, gdy ze względu na na przeszkodzie zastosowaniu przepisu ust. (1).
znaczną ilość istniejących już budynków zasto W tym przypadku obszary dzielnic przemysło
sowanie tych norm jest szczególnie uciążliwe.
wych należy podzielić na części, odgraniczone
§ 7. Zakładanie ulic zamkniętych budyn od siebie za pomocą pasm niezabudowanych
kami (ślepych) jest zabronione. Przepis powyż o szerekości co najmniej 150 m, zadrzewionych,
szy nie dotyczy ulic, przeznaczonych wyłącznie zakrzewionych obsianych traw ą albo przezna
dla komunikacji pieszej.
czonych pod uprawę rolną, ogrodniczą i t. p.
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§ 12. (1) Stosunek powierzchni dzielnic
przemysłowych w miastach, z wyłączeniem po
wierzchni pasm niezabudowanych, określonych
wyżej w § 11 ust. (2), do powierzchni całego
miasta nie powinien przekraczać 1 : 7.
(2) Stosunek powierzchni, określony w ust.
(1) powinien być zachowany i wówczas, gdy
w braku planu zabudowania przeznaczenia te
renów pod budowę zakładów przemysłowych
szkodliwych i uciążliwych ustalają na podsta
wie art. 322 rady miejskie albo władze powo
łane do udzielenia pozwoleń na budowę budyn
ków przemysłowych.
(3) Przekroczenie określonego w ust. (1)
stosunku może nastąpić w przypadkach w yjąt
kowych, ze względu na potrzebę rozbudowy ist
niejących lub powstania nowych zakładów
przemysłowych, za zgodą Ministra Przemyślu
i Handlu, udzieloną w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych.
§ 13. Tylne linie zabudowania przy zabudo
wie zwartej należy tak ustalać, aby pomiędzy
nimi wewnątrz bloków budowlanych pozosta
wały pasma wolne od zabudowy o szerokości co
najmniej 25 m. Pasma takie w miarę możności
powinny tworzyć ciągły układ terenów, prze
chodzących przez przyległe bloki i łączących
się z przestrzeniami, wolnymi od zabudowy.
§ 14. (1) Dwa przeciwległe boki bloków,
przeznaczonych pod zabudowę zwartą, powin
ny być wyłączone z zabudowy.
(2) Odstępstwa od przepisu ust. (1) są do
puszczalne w przypadkach, gdy to jest koniecz
ne ze względu na lokalne warunki, z tym jed
nak, że w zabudowaniu bloku z przeciwległych
stron powinny być przewidziane dwie przerwy,
zapewniające w dostatecznym stopniu przewiew
bloku, każda o szerokości, wynoszącej co naj
mniej 12 m.
(3) Przepisów ust. (1) i (2) nie stosuje się do
bloków istniejących, całkowicie obrzeżnie obu
dowanych, jeżeli konieczność pozostawienia ta 
kiego sposobu zabudowania będzie uzasadniona
względami natury gospodarczo -finansowej lub
zabytkowej.
§ 15. W przypadkach wyjątkowych, zasłu
gujących na uwzględnienie, Minister Spraw We
wnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw
Wojskowych może zezwolić na odstępstwa od
przepisów, zawartych w §§ 2 — 11 oraz 13, nie
przewidziane w tych paragrafach, na odstęp
stwa zaś od przepisów, zawartych w § 12 —
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w porozumieniu z Ministrem Sraw Wojskowych
i Ministrem Przemysłu i Handlu.
§ 16. W razie, gdy w planach zabudowania,
które zostały zatwierdzone albo uprawomocni
ły się przed wejściem w życie rozporządzenia
niniejszego, przewiduje się zabudowanie więcej
niż 60% powierzchni terenów budowlanych, or
gana, powołane do sporządzania planów zabu
dowania, obowiązane są rozważyć możliwość
zmiany planów zabudowania w kierunku obni
żenia procentu zabudowania i ewentualnie ta 
kich zmian dokonać (art. 51).
Zadrzewienie, zakrzewienie i obsianie trawą.
§ 17. (1) Zabrania się zmiany uprawy le
śnej na inny rodzaj użytkowania, a także usu
wania zadrzewienia na gruntach nieleśnych bez
uprzedniego uzyskania pozwolenia władz, wy
mienionych w ust. 4:
1)
jeżeli powierzchina gruntu leśnego lub in
nego obszaru zadrzewionego, położonego na te
renach, określonych w ust. (2), chociażby będą
cego własnością kilku osób, wynosi w obrębie
granic administracyjnych gmin miejskich wię
cej niż 1 ha, a poza tymi granicami — więcej
niż 2 ha,
(2) na obszarach, które w zatwierdzonym
planie zabudowania na podstawie art. 10 pkt 1
lit. d) przeznaczone zostały na uprawę leśną,
ogrodową i tp.
(2) Przepis ust. (1) pkt 1) stosuje się na te
renach, położonych w obrębie granic admini
stracyjnych miast, wydzielonych z powiato
wych związków samorządowych oraz na tere
nach, przylegających do tych miast, w promie
niu: 50 km od wspomnianych grainc, gdy cho
dzi o miasta powyżej 500.000 mieszkańców, i
30 km -r- gdy chodzi o inne miasta, wydzielone
z powiatowych związków samorządowych.
(3) Przepis ust. (1) nie dotyczy usuwania
poszczególnych drzew, gdy dany obszar zosta
nie ponownie zadrzewiony. Zadrzewienie po
winno nastąpić najpóźniej w okresie 1 roku od
dnia usunięcia drzewostanu.
(4) Zezwolenia, przewidzianego w ust. (1)
udzialają, w porozumieniu z właściciwym tery
torialnie dowódcą okręgu korpusu:
1) o ile chodzi o tereny, należące do pań
stwowego gospodarstwa leśnego, Minister Rol
nictwa i Reform Rolnych lub upoważnione
przez niego organa Lasów Państwowych,
2) o ile chodzi o tereny lasów, nie stanowią
cych własność Państwa, władze uprawnione na
podstawie przepisów o ochronie lasów, nie sta-

nowiących własności Państwa, do wydania decyzyj o zmianie uprawy leśnej na inny rodzaj
użytkowania.
3) o ile chodzi o tereny zakładów górni
czych, prezes wyższego urzędu górniczego,
4) o ile chodzi o wszystkie inne tereny, wła
ściwi terytorialnie wojewodowie, a na obsza
rze m. st. Warszawy — Komisarz Rządu.
§ 18. (1) Tereny, przeznaczone w zatwier
dzonym planie zabudowania na podstawie art.
10 pkt 1 lit. d) na uprawę leśną, ogrodową
ogrodniczą itp., powinny być doprowadzone do
stanu, zgodnego z przeznaczeniem, określonym
w planie zabudowania, w terminie 3 lat od dnia
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego albo
od dnia uprawomocnienia się planu zabudowa
nia.
(2) Wojewoda może nakazać zadrzewienie
lub zakrzewienie w okresie przezeń oznaczonym
obszarów, położonych na terenach, określonych
w § 17 ust. (2), jeżeli obszary te nie są użyt
kowane w sposób, gospodarczo uzasadniony.
Na obszarach zakładów górniczych powyższe
uprawnienia służą prezesowi wyższego urzędu
górniczego.
§ 19. Części działek budowlanych, nie prze
znaczone do zabudowania, komunikacji dla ce
lów sportowych, ogrodniczych itp., powinny być
zedrzewione, zakrzewione lub obsiane traw ą w
okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się
planu zabudowania, a w braku planu zabudo
wania — od daty oddania do użytku budynku
lub budynków, wziesionych na działce, bądź od
dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejsze
go.
Zabudowanie działek.

urządzanie wszelkich zakładów handlowych i
rzemieślniczych na podstawie art. 11 lit. d) oraz
w blokach budowlanych o zabudowaniu zwar
tym, w przeważającej mierze zabudowanych,
położonych w śródmiejskich dzielnicach istnie
jących o charakterze handlowym — 45%;
2) wblokach o zabudowaniu zwartym, po
za określonymi wyżej w pkt 1), położonych w
dzielnicach mieszkaniowych — 35%;
3) w dzielnicach mieszkaniowych o zabudo
waniu luźnym lub grupowym — 25%.
(2) W przypadkach, zasługujących na
uwzględnienie, — wojewoda, a w Warszawie —
prezydent miasta, mogą pozwolić w porozumie
niu z terytorialnie właściwym dowódcą okręgu
korpusu na powiększenie norm, określonych
w ust. (1) pkt 1) i 2), — o 15% powierzchni
działek i normy określonej w ust. (1) pkt 3) —
o 10% powierzchni działek dla bloków w prze
ważającej części już zabudowanych oraz dla
bloków lub działek, na których ze względu na
lokalne warunki, zastosowanie wspomnianych
wyżej norm byłoby utrudnione. Nie dotyczy to
działek, znajdujących się w blokach o zwartym
sposobie zabudowania, jeżeli nie zabudowano po
wyżej 20% powierzchni całego bloku oraz dzia
łek o powierzchni, wynoszącej co najmniej
0,25 ha.
3)
Dla działek specjalnie korzystnie usytuo
wanych przy placach i ulicach, jak np. dział
ki narożne, jak również dla działek, które ze
względu na ich małe rozmiary albo kształt nie
mogłyby być zabudowane przy zachowaniu
przepisów ust. (1) i (2), dopuszczalne są odsępstwa od przepisów, zawartych w tych ustępach,
za zgodą wojewody, a w Warszawie — prezy
denta miasta, działających w porozumieniu z te
§ 20. (1) W razie, gdy osiedle planu zabu rytorialnie właściwym dowódcą okręgu korpu
dowania nie posiada, albo gdy zatwierdzony lub su.
(4)
Przy sporządzaniu planów zabudowania
prawomocny plan zabudowania przed wejściem
w życie roporządzenia niniejszego nie ustalił może być dopuszczony dla poszczególnych dzia
norm określających, jaka część działki budo łek wyższy procent zabudowania niż wymaga
wlanej może być zabudowana, procent zabudo ny stosownie do przepisów ust. (1) i (2), pod
wania powierzchni działki przy wznoszeniu no warunkiem, że przeciętny procent zabudowania
wych budynków lub przy gruntownej przebu bloku nie może przewyższać wyżej podanych
dowie istniejących w stosunku do całej po norm.
5)
Przepisy paragrafu niniejszego stosuje
wierzchni działki nie może przewyższać:
1)
w blokach o zabudowaniu zwartym, któsię również przy zabudowaniu działek budyn
re zostaną uznane w planie zabudowania za kami, przeznaczonymi na zakłady przemysło
przeznaczone na cele mieszkaniowe z dopusz we, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią ina
czeniem zakładów przemysłowych nieszkodli czej.
wych i nieuciążliwych w myśl art. 10 pkt. 1 lit.
§ 21. (1) Przepisów § 20 nie stosuje się
f), albo w których plan zabudowania dopuści przy budowie garaży podiemnych oraz schro-
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nów przeciwlotniczych podziemnych, położo
nych w cełej ich wysokości poniżej otaczające
go terenu, jeżeli przez budowę nie zmienia się
poziomu terenu, położonego nad garażem albo
schronem.
(2) Wojewoda, a w Warszawie prezydent
miasta mogą pozwolić w porozumieniu z teryto
rialnie właściwym dowódcą okręgu korpusu na
wzniesienie garaży i schronów przeciwlotni
czych określonych w ust. (1), co najwyżej o 1
m ponad poziom otaczającego terenu z zastrze
żeniem urządzenia nad garażem lub schronem
zieleńca, obsianego traw ą albo zakrzewionego.
Na obszarach zakładów górniczych powyższe
uprawnienia służą prezesowi wyższego urzędu
górniczego, działającemu w porozumieniu z terytoralnie właściwym dowódcą okręgu korpu
su.
(3) Przy budowie garaży naziemnych na
działkach, na których nie są przekroczone pro
centowe normy zabudowania, określone w § 23
ust. (1), zewala się na przekroczenie procen
tu zabudowania, dozwolonego na podstawie
tegoż § 20 ust. (1) o 10% powierzchni działki.
Na powiększonej w sposób powyższy powierzch
ni mogą być wznoszone tylko garaże parterowe
o wysokości co najwyżej 3,5 m. W tych przy
padkach garaże mogą być wzniesione poza tyl
nymi i wewnętrznymi liniami zabudowania.
(4) Poza powierzchnią,, obliczoną według
zasad ust. (3), zabronione jest wznoszenie na
działkach garaży zarówno stałych jak i tym 
czasowych lub przenośnych.
§ 22. (1) W razie, gdy szczegółowy zatwier
dzony albo prawomocny plan zabudowania
przed wejściem w życie rozporządzenia niniej
szego nie ustalił norm, określonych odległości
pomiędzy budynkami w podwórzu, odległośi
pomiędzy nowowznoszonym budynkiem, prze
znaczonym na pobyt ludzi, a jakimkolwiek in
nym nie może być mniejsza niż 10 m i powinna
co najmniej równać się:
1) wysokości wyższego z przeciwległych bu
dynków, jeżeli żaden z nich nie jest wyższy
niż 16 m i nie posiada więcej niż 4 kondygnacje,
2) pięciu czwartym wysokości wyższego bu
dynku, jeżeli wysokość chociażby jednego z
przeciwległych budynków wynosi więcej niż 16
m albo budynek posiada co najmniej 5 kondyg
nacji.
(2) Odległość nowowznoszonych budynków,
przeznaczonych na pobyt ludzi, od granic dział
ki powinna wynosić co najmniej połowę odle

28

głości, określonej w ust. (1), jeżeli przepisy
obowiązujące nie wymagają zachowania więk
szych odległości. Odległość ta może być zmniej
szona w razie, gdy jest prawnie zapewnione nie
zabudowanie sąsiedniej działki do takiej odle
głości, że pomiędzy budynkami na przyległych
działkach zostanie zachowana adległość, wyma
gana stosownie do przepisu ust. (1).
(3) Przepisów ust. (1) i (2) nie stosuje się
w przypadkach, gdy jeden z przeciwległych bu
dynków jest budynkiem parterowym o wysoko
ści, nie przekraczającej 3,5 m, nie przeznaczo
nym na pobyt ludzi, jak np. garażem, jak rów
nież w przypadkach, gdy żadna z przeciwległych
ścian budynków sąsiednich bądź ściana budyn
ku, znajdująca się w pobliżu granicy działki, nie
posiada okien, albo też gdy chodzi o ściany,
przylegające do przerw w zabudowaniu, okre
ślonych w § 14 ust. (2). Przepisy ust. (1) i (2)
nie dotyczą również budynków zakładów prze
mysłowych, nie będących budynkami, przezna
czonymi do użytku publicznego, albo garażami.
(4) Odstępstwa od przepisów ust. (1) i (2)
są dopuszczalne:
1) w przypadkach, gdy dla wyrównania wy
sokości budynków, położonych przy ulicy, ko
nieczne jest przekroczenie dopuszczalnej wyso
kości co najwyżej o 2 m — za zgodą właściwej
władzy budowlanej;
2) w przypadkach, gdy co najmniej 50% dłu
gości frontu bloku, przylegającego do odcinka
ulicy pomiędzy najbliższymi ulicami poprzecz
nymi, jest zabudowane budynkami nie czynią
cymi zadość przepisom ust. (1) lub (2) — za
zgodą wojewody, a w Warszawie prezydenta
miasta, działających w porozumieniu z teryto
rialnie właściwym dowódcą okręgu korpusu;
3) w przypadkach wznoszenia budynków
wieżowych — za zgodą Ministra Spraw Wew
nętrznych, działającego w porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Wojskowych.
§ 23. (1) Zabrania się wznoszenia w pod
wórzach :
1) budynków jednotraktowych, jednostron
nie oświetlonych oraz
2) budynków, bezpośrednio przylegających
do tylnych lub bocznych granic działek budo
wlanych, jeśli plan zabudowania nie przewiduje
możliwości wznoszenia takich budynków.
(2) Przepisów ust. (1) nie stosuje się do bu
dynków gospodarczych, jak garaże, o wysoko
ście nie przekraczającej 3.5 m oraz do budyn
ków tymczasowych, określonych w art. 195.

§ 24. (1) W przypadkach, gdy stosownie
do przepisów obowiązujących wymagane jest
urządzanie bram, bramy w nowowznoszonych
budynkach o 3 lub więcej kondygnacjach, sta
wianych w sposób zwarty, powinny być zaopa
trzone w łatwo przewiewne zamknięcia. Szero
kość tych bram powinna wynosić co najmniej
1/6 długości najdłuższego frontu budynku, a
wysokość — co najmniej 3,6 m. Przy większej
rozpiętości bramy dopuszcza się zastosowanie
zespołu słupów, podtrzymujących strop nad
bramą. W budynkach o dłuższym froncie może
być urządzone kilka bram o ogólnej szerekości,
wynoszącej co najmniej 1/6 długości frontu.
Oprócz zamknięć przewiewnych, bramy mogą
posiada od strony wewnętrznej dodatkowe zam
knięcia pełne.
(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje się w przy
padkach, gdy blok budowlany nie jest i nie mo
że być obudowany obrzeżnie w sposób zwarty
więcej niż z 2 stron lub gdy mają być po
zostawione w nim dwie albo więcej przerw w
zabudowaniu, a ponadto działka nie jest oto
czona ze wszystkich stron budynkami.
(3) W przypadkach
zasługujących
na
uwzględnienie właściwa władza może zezwolić
na odstępstwa od przepisu, zawartego w
ust. (1).
Ogrodzenia.
§ 25. (1) Nowowznoszone ogrodzenia dzia
łek i nieruchomości, zarówno od ulic i placów
publicznych, jak i od strony działek i nierucho
mości przyległych, powinny być łatwo prze
wiewne, z wyjątkiem czasowych
ogrodzeń
z drzewa. Podmurowanie ogrodzeń nie może być
wyższe niż 1 m.
(2) W przypadkach, zasługujących na
uwzględnienie, właściwa władza może pozwolić
na zastosowanie ogrodzenia, nie czyniącego za
dość wymaganiom ust. (1).
Itontrukcje budynków.
§ 26. (1) Fundamenty konstrukcji nośnych
ścian zezwnętrznych budynków o 4 kondygna
cjach i wyższych i w ogóle budynków o wysoko
ści, przekraczającej 16 m, powinny być założo
ne na głębokości co najmniej 2,5 m poniżej po
ziomu chodnika bądź otaczającego terenu.
(2) W przypadkach, gdy ze względu na lo
kalne warunki jest niemożliwe założenie funda
mentów do głębokości, podanej w ust. (1), wo
jewoda, a w Warszawie prezydent miasta, mo

gą pozwolić w porozumieniu z właściwym tery
torialnie dowódcą okręgu korpusu na mniejsze
zagłębienie fundamentów, określonych w tym 
że ust. (1), z równoczesnym określeniem sposo
bu ich wykonania. Gdy chodzi o budynki, okre
ślone w art. 348, powyższe uprawnienia służą
prezesowi wyższego urzędu górniczego, dzia
łającemu w porozumieniu z terytorialnie wła
ściwym dowódcą okręgu korpusu.
§ 27. (1) Zabrania się częściowego podpiwniczania budynków o trzech i większej ilości
kondygnacji oraz budynków wyższych niż 12 m
bez zachowania warunku, określonego niżej
w ust. (2).
(2) W razie częściowego podpiwniczenia
budynku, określonego w ust. (1), część podpi
wniczona powinna posiadać konstrukcję, nie
zależną od konstrukcji części budynku niepodpiwniczonej (dylatacja).
§ 28. W przypadkach wznoszenia budynku
przy granicy działki z wykorzystaniem wspól
nego muru ogniochronnego, istniejącego przy
jej granicy, konstrukcja wznoszonego budynku
powinna być niezależna od wspomnianego mu
ru ogniochronnego, jeżeli głębokość fundamen
tów nowowznoszonego budynku różni się od
głębokości fundamentów budynku sąsiedniego,
przyległego do granicy.
§ 29. (1) Wykonywanie ścian zewnętrznych
i nośnych, filarów nośnych i konstrukcji da
chów z drzewa jest zabronione, z wyjątkiem
przypadków, określonych niżej w ust. (2).
(2) Konstrukcje, wymienione w ust. (1),
mogą być wykonywane z drzewa: 1) w budyn
kach wolnostojących i bliźniaczych o kubatu
rze nie przewyższającej 1000 m“, 2) w budyn
kach parterowych oraz 3) w budynkach tym 
czasowych, określonych w art. 195.
§ 30. (1) Konstrukcje budynków o 5 kon
dygnacjach i wyższych i w ogóle budynków o
wysokości; przekraczającej 16 m powinny być
wykonywane jako szkieletowe: żelazne (stalo
we) obetonowane lub obłożone cegłą na zapra
wie cementowej, albo żelazobetonowe. Wy
konywanie konstrukcji tych budynków z cegły
jest zabronione.
(2) Minister Spraw Wewnętrznych w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych mo
że zezwalać na określony przeciąg czasu na
wznoszenie niektórych kategoryj budynków
bez zachowania przepisu ust. (1). Zezwolenia te
mogą dotyczyć całego obszaru Państwa bądź
poszczególnych miejscowości.
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§ 31. W budynkach, nie podpadających 0 kubaturze, przewyższającej 2,500 m3 powin
pod przepisy § 30, posiadających trzy lub wię ny posiadać schrony przeciwlotnicze, przeznacej kondygnacji, przy budowie ścian zewnę • czone dla osób, zamieszkujących dany budynek.
trznych z cegły powinna być stosowana zapra
§ 40. (1) Schrony określone w § 39, powin
wa półcementowa.
ny być urządzane w piwnicach pod budynkiem
§ 32. (1) W budynkach, nie podpadających lub całkowicie bądź częściowo poza budynkiem
pod przepisy § 30, posiadających trzy lub wię 1 powinny posiadać stropy, obliczone na użyt
cej kondygnacji, wszystkie stropy powinny być kowe obciążenie, wyrażone w kilogramach na
połączone ze ścianami za pomocą wieńców be 1 m2, równające się iloczynowi 500 i liczby,
tonowych lub żelazobetonowych.
oznaczającej ilość kondygnacji, znajdujących
§ 33. (1) Stropy i sklepienia w budynkach, się nad schronem. Obciążenie to nie może być
przeznaczonych do użytku publicznego, oraz mniejsze niż 1.500 kg na 1 m2 i może nie prze
w budynkach mieszkalnych, z wyjątkiem bu wyższać 2.500 kg na 1 m-'. W każdym wypadku
dynków, określonych w § 29 ust. (2), powinny grubość płyty żelbetowej stropu nie może być
być wykonane z kamienia naturalnego, betonu, mniejsza od 30 cm przy wytrzymałości walco
cegły i tym podobnych materiałów ogniotrwa wej betonu wynoszącej po 28 dniach co naj
łych.
mniej 220 kg na 1 cm2. Zbrojenie płyty powin
(2) Wytrzymałość stropu nad ostatnią kon no być krzyżowe o oczkach nie większych niż
dygnacją powinna być obliczona na obciążenie 10 cm przy ilości zbrojenia co najmniej 100 kg
użytkowe co najmniej 200 kg na 1 m2.
na 1 m".
§ 34. Wszelkie schody wewnętrzne w bu
(2) Schron powinien posiadać dwa wejścia
dynkach mieszkalnych o 3 kondygnacjach i wyż z przedsionkami, o powierzchni co najmniej 4
szych powinny być wykonane jako schody m2 dla każdego przedsionka. Dojścia do schro
ogniotrwałe w znaczeniu art. 214 i powinny łą nu powinny być zabezpieczone stropami w ten
czyć się z piwnicami, mieszczącymi schron prze sam sposób jak i schron. Jedno z wejść, m ają
ciwlotniczy.
ce służyć równocześnie, jako wyjście zapasowe,
§ 35. Kontrakcje dachów w budynkach, powinno prowadzić, gdy jest to możliwe, poza
przeznaczonych do użytku publicznego, i w bu obręb terenu, narażonego na ewentualne zasy
dynkach mieszkalnych, z wyjątkiem budyn panie gruzem w przypadku zawalenia się bu
ków, określonych w § 29 ust. (2), powinny być dynku.
wykonane z żelazobetonu o grubości płyty co
(3) Wysokość schronu powinna wynosić w
najmniej 8 cm albo z żelaza, przykrytego pły świetle co najmniej 2,20 m.
tami z materiału niezapalnego o wytrzymałości
(4) Powierzchnia schronu, z wyłączeniem
na przebicie, odpowiadającej wytrzymałości przedsionków i urządzeń pomocniczych, po
płyty żelazobetonowej o grubości 8 cm.
winna być obliczona w stosunku 1 m'2 na osobę,
§ 36. Zabrania się: 1) urządzaina mieszkań a pojemność w stosunku 3 m3 powietrza na oso
w poddaszach w budynkach o dwóch kondy bę. Przy obliczaniu powierzchni i pojemności
gnacjach i wyższych, 2) budowy wykuszy, wy schronu przyjmuje się 4 osoby na każde samo
kraczających poza linię zabudowania oraz 3) istne mieszkanie, a dla lokali, mieszczących ho
budowy gzymsów wysuniętych przed lice bu tele, pensjonaty, pokoje umeblowane itp. 60%
dynku więcej niż o 0,5 m.
ilości osób, na jaką lokale te są obliczone.
§ 37. Dzielenie poddasz (strychów) na czę
(5) W razie, gdy warunki, określone w ust.
ści poza podziałem murami ogniochronnymi, (4), nie mogą być zachowane, schron powinien
jest dozwolone tylko za pomocą przepierzeń być zaopatrzony w sztuczną wentylację.
przewiewnych z materiału niezapalnego, jak np.
(6) Schron powinien być gazoszczelny.
z siatki metalowej.
(7) W razie, gdy osiedle posiada wodociąg
§ 38. Przy nachyleniu dachu poniżej 30° od i kanalizację gminną, schron powinien być za
poziomu, wysokość strychu użytkowego po opatrzony w normalną instalację wodociągową
winna wynosić co najmniej 0,60 m w najniż i posiadać ustęp spłukiwany wodą, a w razie,
szym miejscu.
gdy osiedle nie posiada wodociągu i kanalizacji
gminnej, w schronie powinien być urządzony
Schrony przeciwlotnicze.
zbiornik na wodę i ustęp niesplukiwany, szczel
§ 39. Budynki mieszkalne nowowznoszone nie zamykany.
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Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 43. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrz
§ 41. Przepisów rozporządzenia niniejszego
nych i Ministrowi Spraw Wojskowych oraz in
nie stosuje się:
nym ministrom, stosownie do ich zakresu dzia
1) do budynków, wznoszonych na podstawie
łania.
pozwoleń, udzielonych przed wejściem jego w
§ 44. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
życie,
życie:
2) do budynków, wznoszonych na podstawie
1) na obszarze miast, wydzielonych z powia
pozwoleń udzielonych po wejściu w życie roz
towych związków samorządowych, a gdy cho
porządzenia niniejszego w przypadkach, gdy
dzi o przepis, zawarty w § 17 ust. (1), również
prośba o pozwolenie na budowę zgłoszona zo
i na obszarach, określonych w tymże § 17
stała przed jego ogłoszeniem, a ponadto budo
ust. (2) — z dniem 15 m aja 1938 r.,
wa została rozpoczęta w okresie co najwyżej
2) w innych miejscowościach — z dniem
jednego miesiąca od daty uzyskania pozwolenia
ogłoszenia przez Ministra Spraw Wewnętrz
na budowę,
nych, działającego w porozumieniu z Ministra
3) do budynków kolejowych, określonych
mi Spraw Wojskowych i Skarbu, wykazów tych
w art. 329 ust. (2).
miejscowości we właściwych „Dziennikach Wo
§ 42. Minister Spraw Wewnętrznych w po
jewódzkich".
rozumieniu z Ministrem Sraw Wojskowych mo
Prezes Rady Ministrów i
że zwolnić poszczególne miejscowości od obo
Minister Spraw Wewnętrznych:
wiązku stosowania przepisów rozporządzenia
niniejszego. Zwolnienia mogą być udzielone na
Sławoj Składkowski
określony przeciąg czasu i mogą być cofnięte. Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki

III. WYKONAWSTWO BUDOWLANE
Inż. ZYGMUNT BIAŁECKI

TYNKI ZAPRAW SZLACHETNYCH
Pod nazwą „tynk szlachetny", wyprawa
szlachetna, rozumianem jest pokrycie muru po
wloką zaprawy, różniącej się od zwykłej zapra
wy wapiennej lub cementowej swoim składem
mineralnym, nadającym wyprawie znacznie
większą trwałość, a przez możność zewnętrznej
obróbki powierzchni w urozmaicony sposób,
ozdobniejszy wygląd.
Zaprawy do tynków szlachetnych należą do
kategorii materiałów hydraulicznych t. j. za
wierających substancje, twardniejące pod
wpływem chemicznego połączenia z wodą. Za
prawy te są zwykle mieszaniną kruszonych ma
teriałów skalnych z wiązadłem hydraulicznym,
wapiennym i cementowym. Charakter hy
drauliczny ich, stawia wymagania odmiennego
obchodzenia się z nimi, jak przy wykonywaniu
tynku zwykłymi zaprawami wapiennymi lub
wapienno - cementowymi.
Warunek ten bywa często lekceważony przez
wykonawców, co pociąga za sobą pożałowania
godne skutki, jak: pękanie, kruszenie się wy
praw, już podczas roboty i wynikające na tym
tle nieporozumienia z dostawcami,
Wobec zwiększającego się u nas stosowania
wypraw szlachetnych, pożądanym byłoby opra
cowanie szczegółowych wskazówek wykonywa
nia robót tego rodzaju materiałami oraz usta
lenie norm dla dostawy zapraw.
W krótkości postaramy się streścić zasadni
cze warunki, obowiązujące przy należytym wy
konywaniu wypraw szlachetnych.
Zaprawy szlachetne dostarczane są w posta
ci gotowej mieszanki, do której oprócz pewnej
ilości wody, potrzebnej do otrzymania plastycz
nej masy, żadne inne domieszki nie mogą być
dodawane. Dodatek wody winien być przez
uprzednie próby odpowiednio unormowany.
Nadmiar, jak i niedostatek wody w zaprawie
wywołuje osłabienie jej wytrzymałości i dlate
go wykonawca winien być zawsze uświadomio
ny, jaką ilością wody ma być określona porcja
suchej zaprawy zalana. Poza tym ważnym
jest, zwracanie uwagi na dokładne wymiesza
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nie zaprawy w szafliku, przed każdorazowym
wybieraniem jej na kielnie t. j. niedopuszczanie
do wydzielania się z masy zaprawy, cięższych
ziarn kruszywa i opadania ich na dno szaflika.
Dalszą ważną czynnością przygotowywania za
prawy, jest przestrzeganie warunków zarabia
nia jej jednorazowo w ilości nie większej, jaka
jest potrzebna na dwugodzinną pracę tynkar
ską i aby resztki, ewent. niewyrobionej zapra
wy, nie były z następną porcją świeżej zaprawy
mieszane lecz z gracy czy szaflika usunięte, ja
ko mateirał do dalszego użycia nie nadający
się.
W okresie dwóch godzin, zaprawy hydrau
liczne zaczynają wchodzić w stadium wiązania
i twardnienia. Zachodzące w masie jej prze
miany wymagają absolutnego spokoju. Przer
wanie odbywającego się wówczas procesu chemiecznego, przez mieszanie zaprawy, unicestwia
normalny przebieg jego, zaprawa nie twardnie
je dostatecznie i po wyschnięciu nie posiada na
leżytej wytrzymałości, staje się kruchą, nie
trwałą. Z tego względu, zaprawa która pozo
stawała w gracy czy szafliku, rozrobioną przed
kilku godzinami, da tynk slaby, źle wytrzymu
jący dalszą obróbkę powierzchni, nie da się
obrabiać cykliną a tym bardziej kamieniarskim
narzędziem:
Do tych samych wyników doprowadza rów
nież tak często stosowane przez murarzy, ze
względów oszczędnościowych, ponowne nakła
danie zaprawy, spadającej na rusztowanie przy
skrobaniu powierzchni tynku cykliną, bez zwra
cania uwagi na fakt, że jest to przecież mate
riał już nieużyteczny, martwy, który powtórnie
wiązać i stwardnieć nie może.
Osłabienie tężenia zaprawy szlachetnej po
wstaje również zawsze, przy braku dostatecz
nej wilgoci w zaprawie, niezbędnej dla należy
tego przebiegu reakcji chemicznej, twardnie
nia. Ma to np. często miejsce, gdy wyprawy
wykonywane są w czasie letnich upałów i wy
stawione są na operację słoneczną, powodującą
szybkie wyparowanie z nich wody. Dla prze-

ciwdziałania szybkiemu wysychaniu powierzch
ni świeżej wyprawy należy ją koniecznie spry
skiwać wodą i zasłaniać płachtami, względnie
grubym papierem pakowym. Potrzeba zabie
gów tych, utrzymanie wyprawy dłuższy czas,
niemniej 7-miu dni, w wilgoci, jest szczególnie
ważnem przy nakładaniu zapraw mocniejszych,
tak zwanego sztucznego kamienia, na cokołach,
gzymsach i tp., które mają być obrabiane kamieniarskiemi narzędziami.
Ażeby tego rodzaju wyprawy, wytrzymały
uderzenie młotka czy dłuta nie należy także na
kładać zbyt cienkich wrstw niemniej pótora do
2 cm.
Jak gorące powietrze, tak równie szkodliwie
oddziaływa na świeżo nałożoną wyprawę, mróz.
Mróz zamienia, znajdującą się w zaprawie wo
dę na lód, co pociąga za sobą wstrzymanie połącznia się chemicznego cząsteczek zaprawy z
wodą, jej nawodnienie oraz rozsadzanie struk
tury masy. Oprócz tego zaprawa zmarznięta,
niezwiązana i nie stwardniała w swoim czasie,
traci zdolność przyczepności do podkładu i nie
jest w stanie połączyć się z nim dobrze. Wypra
wa taka, kurcząc się przy schnięciu, odłącza się
od spodu i powoduje wytwarzanie się, między
warstwą tynku a powierzchnią podkładu, pus
tych gniazd a na wierzchu cienkiej skorupy,
która wysychając pęka i odpada. Z powyższych
przyczyn jest rzeczą wielce ryzykowną wyko
nywanie wypraw w porze późnej jesieni, gdy
grozi nadejście mrozu. Wyprawy takie nie trzy
mają się i na wiosnę trzeba je zbijać i na no
wo robić.
O dobrym wyglądzie i trwałości powłoki szla
chetnej zaprawy decyduje w wielkiej mierze,
staranne przygotowanie pod nią podkładu na
murze. Podkład jest to warstwa gładzi wapien
no cementowej 1:1:6, względnie cementowej
1:3, 1:4.
Pod wyprawy napryskiwane, skrobane i szli
fowane, stosowanym jest podkład wapienno ce
mentowy. Pod wyprawy do kucia należy stoso
wać podkład cementowy, grubości niemniej 2
cm. Przed nakładaniem podkładu, powierzchnia
muru i spoiny między cegłami winny być do

kładnie oczyszczone z kurzu i innych zanieczy
szczeń a następnie mocno wodą zwilgocone.
Brak dostatecznej wilgoci w murze, podczas
nakładania podkładu, powoduje zbyt szybkie
wchłanianie przez mur wilgoci z podkładu, któ
ry z tej przyczyny nie mogąc dobrze stw ard
nieć staje się kruchym, od muru odstaje, o
czem wzmiankowaliśmy już wyżej.
Podkład pod szlachetną wyprawę musi byc
starannie przygotowanym z czystego, ostrego
piasku, dobrego wapna i cementu oraz bardzc
starannie w równej płaszczyźnie nakładany
Grubość warstwy podkładu zależną jest od s ta 
nu powierzchni muru, jej równości, i wynosi
zwykle 15—20 mm.
Nakładanie wierzchniej warstwy zaprawy
szlachetnej nie należy wykonywać na zbyt świe
ży podkład. Przy dawaniu wyprawy na świeżo
Pierwsze, stosowane są do wypraw o po
wierzchni gładkiej a więc zacieranej i gładzonej
packą wzgl. filcowanej lub po wyschnięciu szli
fowanej, miękkim piaskowcem lub papierem
czy płótnem szmerglowem.
Wyprawy takie posiadają cenną zaletę, że
nie zabrudzają się tak silnie jak wyprawy z po
wierzchnią szorstką, nakrapiane, drapane lub
kute. Wyprawy szlachetne szlifowane powinny
by być częściej stosowane, także z tego wzglę
du że przy starannej obróbce powierzchni, po
siadają efektowny wygląd, do złudzenia naśla
dujący kamień naturalny.
Zaprawy ziarniste dają wyprawę o struktu
rze chropowatej, otrzymywanej przez nakrapianie, skrobanie. Do obróbki narzędziami kamienniarskiemi stosować równie dobrze można
zaprawy miałkie jak i ziarniste i osiągać
przezto rozmaite efekty.
Sposoby zewnętrznej obróbki zaprawy szla
chetnej bywają bardzo rozmaite i przedstawia
ją szerokie pole popisu dla inicjatywy projek
todawcy i wykonawcy.
Parę przykładów obróbki powierzchni narzę
dziami murarskiemi zamieścił w czasopiśmie
,,Beton", zeszyt 7 i 9 1933 r., Lucjan Radyk w
artykule „Wyprawy szlachetne", do treści któ
rego odsyłamy zainteresowanych czytelników.

Szczegółowe warunki budowy
Doceniając ważność kwestii przepisów ułatwiających
pracę architekta - kierownika budowy i korzystając
z
uprzejmości Departamentu Budownictwa M. S.
Wojsk, rozpoczynamy z numerem dzisiejszym druk
„Szczegółowych warunków Budowy", opracowanych
ostatnio w nowej redakcji i szeroko uzupełnionych.
Jesteśmy przeświadczeni, że wypełnią one ewen
tualną lukę odnośnej literatury fachowej w bibliote
kach naszych członków.

§ 1. Wszystkie roboty budowlane powinny
być wykonane ściśle według projektu, rysun
ków roboczych i kosztorysu, zgodnie z Ustawą,
Budowlaną (Rozp. Prez. Rz. P. z dn. 16. II. 1923
roku Dz. U. R. P. N r 23/28 poz. 202) według
obowiązujących zasad sztuki budowlanej i rze
miosła, zgodnie z warunkami ogólnymi i szcze
gółowymi oraz normami podanymi w katalo
gach wydawanych przez MSWojsk., rozporzą
dzeniami i okólnikami wydanymi przez M. S.
Wojsk, i podanymi do wiadomości przed ogło
szeniem przetargu, stanowiącymi uzupełnienie
niniejszych Szczegółowych Warunków.
DZIAŁ I.
§ 2.

ROZBIÓRKI

Rozbiórki murów

2)
Rozbiórkę stropów drewnianych oblicza
się podług powierzchni w m2 licząc w świetle muru kondygnacji przykrytej, z posortowaniem
materiału i wyjęciem gwoździ.
DZIAŁ II.
S 4.

ROBOTY ZIEMNE

Sondowanie, plany warstwicowe, obmiar
sytuacyjny

Przed rozpoczęciem robót ziemnych przed
siębiorca jest obowiązany sprawdzić w obecno
ści Kierownika nadzoru własnym kosztem
i przyrządami: 1) sytuację, pomiar i niwelację
całego terenu, przeznaczonego pod budowę, 2)
jakość gruntu przy pomocy próbnych sondo
wali — wierceń lub wykopów, 3) odległość
przewozu wykopanej ziemi oraz miejsca, prze
znaczone do składania wykopanej ziemi i mate
riałów budowlanych. Po sprawdzeniu wymie
nionych warunków Kierownik nadzoru wpisuje
rezultat do dziennika budowy. Przedsiębiorca
winien sprawdzić, względnie sporządzić plan
warstwicowy, który będzie podstawą do obli
czeń wszelkich robót ziemnych, jakie będą wy
konywane. Plan warstwicowy, podpisany przez
kierownika nadzoru i przedsiębiorcę, przecho
wuje Kierownik nadzoru budowy, uczyniwszy
0 tym stosowną wzmiankę w dzienniku budowy.

Przy rozbiórce murów należy dbać o to, aby
materiał, otrzymywany z rozbiórki był cały
i zdatny do użytku.
Pojedyńcze kamienie i cegły należy oczyścić
Przedsiębiorca może sporządzić kopię planu
i złożyć w kozły na wskazanym miejscu. Z
warstwicowego do własnego użytku.
drewnianych części należy wyjąć wszelkie gwoź
dzie, drzewo posortować według wymiarów
§ 5. Wytyczanie
i złożyć na wskazanym miejscu. Materiał
Każdą robotę ziemną, która ma być wykona
otrzymany z rozbiórki murów na zaprawie ce
mentowej, oraz kawałki cegły, uzyskane z roz na, wyznacza sobie przedsiębiorca jak najdo
biórki, należy potłuc na tłuczeń do betonów ce godniej w terenie przy pomocy sieci sznurowych
glanych i ułożyć w figury (pryzmy) na wska 1 oznaczeń wysokościowych w ten sposób, aby
zanym miejscu. Zwalanie całych ścian jest nie organa kierownictwa mogły w każdej chwili
dozwolone; należy je rozbierać stopniowo, ce sprawdzić z łatwością to wyznaczenie.
głę spuszpzać drewnianymi rynnami, a miejsca
§ 6. Wykopy
rozbiórki — w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków — zabezpieczyć i ogrodzić.
1) Wykopy ziemi pod piwnice i rowy funda
§ 3. 1) Rozbiórkę murów oblicza się bez po mentowe należy z zasady dokonywać ścianami
trącenia otworów podług rzeczywistej ich kuba pionowymi, odpowiadającymi zewnętrznym
tury, nie doliczając natomiast za wyjęcie fu konturom najgłębszych odsadzek, lub law fun
tryn ; otwory powyżej 6 m2 potrąca się. Bez po damentowych, przy odpowiednim rozparciu
trącenia otworów oblicza się przy robotach re ścian wykopu, celem zabezpieczenia ich od osu
montowych również zbicie wypraw i zdjęcie wania się, do czasu wyprowadzenia murów.
trzcinowania, siatkowania, licówki z cegły, pły
2) Odwiezioną ziemię należy rozplanować lub
tek itp.
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dzielnego wynagrodzenia, za szkody zaś,
ułożyć w figury (pryzmy) według zarządzenia
wyrządzone Skarbowi Państwa lub oso
Kierownika nadzoru.
bom trzecim, wynikłe skutkiem nieodpo
3)
Przedsiębiorca nie otrzymuje oddzielnego
wiedniego zabezpieczenia, przedsiębiorca
dodatkowego wynagrodzenia:
ponosi całkowitą odpowiedzialność.
a) za rozparcie ścian (zbocz) wykopu celem
4)
O ile w kosztorysie ofertowym poniżej opi
zabezpieczenia ich od osunięcia;
b) za zwiększenie ilości roboty gdy wykop sane roboty nie prezwidjziane, przedsiębiorca
zostanie wykonany ze ścianami pochyły otrzymuje za te roboty dodatkową opłatę we
dług cen uzgodnionych każdorazowo z Kiero
mi;
c) za wydobycie ziemi osuniętej z powodu wnikiem nadzoru i zatwierdzonych przez odpo
wiednią władzę.
złego rozparcia lub oszalowania;
a) za odeskowanie ścian wykopów wraz z
d) za wydobycie ziemi osuniętej z powodu
podparciem lub rozparciem w gruntach
podmycia przez wody deszczowe;
sypkich lub płynnych, w których tylko
e) za tamowanie spływu wód ściekowych do
wykopu;
rozparcie byłoby niewystarczające.
Odeskowanie wraz z podparciem lub
f) za usuwanie wody opadowej z wykopów;
rozparciem oblicza się w m2 odeskowa
g) za wykonanie rusztowań do przerzucania
nych ścian.
ziemi, icli ustawienie i usunięcie po wyko
rzystaniu ;
b) za wykop poniżej wody gruntowej, jako
dodatek do ceny kosztorysowej za 1 m'
h) za usunięcie wszelkich krzaków, drzew,
kopania w gruncie suchym odpowiedniej
karczów, przyjmując po 1 szt. przeciętnie
twardości.
Głębokość kopania w tym wy
na obszarze 20 m- oraz kamieni o ciężarze
padku oblicza się od 20 cm poniżej zwier
jednej sztuki nie większym jak 100 kg;
ciadła napotkanej wody gruntowej;
i) za ogrodzenie wykopanych dołów (ro
c)
za
czerpanie wody gruntowej. Dopłatę
wów), a w razie potrzeby i za oświetlenie
oblicza
się od ilości wody czerpanej lub
miejsc niebezpiecznych w celu zabezpie
godzin pracy przy czerpaniu łącznie
czenia od wypadków osób pracująych, jak
z
przewiezieniem, zainstalowaniem, zdję
również i nie pracujących u przedsiębior
ciem i odwózką pomp, motorów, rynien
cy na budowie;
itp. po ukończeniu czerpania wody grun
k) za urządzenie dogodnego wjazdu na plac
towej
;
budowy dla celów przewozowych m ateria
d)
za
rozbiórkę
napotkanych starych murów
łów budowlanych;
z cegły, kamienia lub betonu. Kubatura
l) za ponowne zasypanie wykopów przy mutych
murów w stanie nierozebranym po
rach, przewodach wodnych, kanalizacyj
trąca
się z ogólnej ilości robót ziemnych;
nych itp., ze starannym ubiciem, rozpla
e) w wypadku, gdy fundamenty wznoszone
nowaniem i odwiezieniem zbytecznej zie
go budyku m ają być głębsze niż sąsiednie
mi na miejsce wskazane przez Kierownika
fundamenty istniejące, należy sporządzić
nadzoru;
odpowiedni protokół i wykopując ziemię
m) jeśli w czasie trwania gwarancji ziemia
pod fundament pasami długości do 1 m,
zasypana jak powyżej, osiadła, przedsię
podmurowywać ścianę cegłą na zaprawie
biorca obowiązany jest własnym kosztem
cementowej z zastosowaniem prawideł
dowieźć brakującą ziemię, zasypać rowy
sztuki
inżynierskiej;
na nowo i ubić, a także własnym kosztem
f) za usunięcie napotkanych pni i karczy
naprawić bruk lub nawierzchnię drogi;
przy wykopach (poza 1 szt. za 20 m'-') jak
n) za zabezpieczenie murów sąsiada od za
również usunięcie zwałów kamieni i ka
walenia lub uszkodzenia w wypadku, gdy
mieni
wagi powyżej 100 kg.
wykop wykonywa się w sąsiedztwie lub
w granicach budynku istniejącego. Jeżeli
wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia
na sąsiednim budynku ukażą się rysy,
pęknięcia lub inne uszkodzenia, przedsię
biorca obowiązany jest usunąć je bez od

§ 7.

Głębokość wykopów

Kierownik nadzoru oznacza głębokość wyko
pu ziemi do stopy fundamentów i przewidywa
nego obciążenia jednostkowego przez poszczę*
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gólne części bu Synku. Należy zwrócić uwagę
na filary i slupy o fundamentach, odosobnio
nych od inych ław fundamentowych i nie łą
czących się z nimi w jedną ciągłą całość, oraz na
układ terenu wokół budynku i możliwość roz
miękczenia lub wymycia gruntu pod fundamen
tami przez wody opadowe i gruntowe.
§ 8.

Wykopana ziemia

Ziemię urodzajną, uzyskaną z wykopów, pia
sek zdatny do budowy, kamień oraz karcze,
przedsiębiorca jest obowiązany złożyć, bez od
dzielnej dopłaty, na miejscu wskazanym przez
Kierownika nadzoru. Materiały te stanowią
własność Skarbu Państwa i w razie użycia ich
przez przedsiębiorcę do budowy. Wartość ich
zostanie wyznaczoną na podstawie cen rynko
wych.
§ 9.

Odwóz ziemi

Wykop i odwóz wydobytej ziemi należy tak
uskutecznić, aby nic tamowała ona dostępu do
budowy i dowozu innych materiałów.
§ 10. Łamanie skał i betonów w wykopach
Za zupełne usunięcie napotkanych skał na
turalnego pokładu lub większych wymiarów
głazów narzutowych (ponad 1 mn), które połą
czone jest z dużymi trudnościami, w razie gdy
pracy tej nie przewidziano w kosztorysie, przed
siębiorca otrzymuje za każdy 1 m:! łamania ska
ły drągami, oskardami, młotami pneumatyczny
mi lub rozsadzania materiałami wybuchowymi,
wynagrodzenie dodatkowe do cen umownych
podług cen, skalkulowanych z Kierownikiem
nadzoru i zatwierdzonych przez władzę, która
podpisała umowę. Przedsiębiorca jest obowią
zany wyłamany materiał posortować i złożyć na
miejscu, wskazanym przez Kierownika nadzoru.
§ 11.

Użycie materiałów wybuchowych do ła
mania skał i betonów

Użycie materiałów wybuchowych do rozsa
dzania skał, betonów i głazów narzutowych jest
dopuszczalne jedynie za zgodą Kierownika nad
zoru, który zatwierdza rodzaj stosowanych ma
teriałów i sposób rozsadzenia. O powyższym
należy wpisać odpowiednią wzmiankę do dzien
nika budowy. Do robót minerskich należy uży
wać robotników, obeznanych z materiałami wy
buchowymi i przepisami, obowiązującymi przy

tych robotach. O wyłamywaniu skal m ateria
łami wybuchowymi obowiązany jest przedsię
biorca powiadomić odnośny Urząd Górniczy
i uzyskać na to zezwolenie.
Odpowiedzialność za szkody i wypadki, wyni
kłe przy tych robotach, ponosi całkowicie przed
siębiorca.
§ 12.

Rurociągi

Przy natknięciu się na rurociągi należy je
odpowiednio zabezpieczyć bez dodatkowego w y
nagrodzenia, od złamania lub innego uszkodze
nia; wszelkie uszkodzenia rurociągów przedsię
biorca jest obowiązany należycie naprawić bez
żadnego wynagrodzenia.
OBLICZENIE WYKOPÓW I NASYPÓW
§ 13.

Wykopy

1) Kubaturę ziemi przyjmuje się w jej sta
nie rodzimym.
2) W cenie kosztorysowej rozumie się kopa
nie, wyrzucanie i wywożenie ziemi, jak również
zasypanie po murowaniu fundamentów war
stwami po 25 cm z obiciem, plantowaniem i wy
wiezieniem reszty, lub ułożeniem w pryzmy.
3) Twardość gruntu określa § 16.
4) Ceny jednostkowe podane w kosztorysie
ofertowym obowiązują przedsiębiorcę do wyko
nania w całości zleconych mu wykopów, zaliczo
nych do danego rodzaju gruntu przez Kierowni
ka nadzoru.
5) Powierzchnia wykopu oblicza się według
płaszczyzny dna wykopów mierzonej w pozio
mie stopy (ławy) fundamentu i konturu naj
głębszych odsadzek law fundamentowych.
6) Podstawowe ceny robót ziemnych obowią
zują do głębokości 2 m.
7) Za każdy następny 1 m głębokości lub
czjść jego, przedsiębiorca otrzymuje wynagro
dzenie określone w kosztorysie ofertowym lub
dodatkowe, ustalone z Kierownikiem nadzoru
i zatwierdzone przez odpowiednią władzę. Do
datkowe wynagrodzenie przysługuje tylko za
część wykopu głębszą niż 2 m.
8) Głębokość wykopu określa się przy pomo
cy dokładnego zdjęcia profilu z natury. Różni
ca poziomu ziemi przed wykopaniem według pla
nu warstwicowego czy też profilu poprzeczne
go, a rzeczywistymi poziomami wykonanego
wykopu, stanowi głębokość wykopu.

9)
W wypadku, gdy kosztorys ofertowy prze rozebrania ich na własny koszt i ponownego za
widuje zdjęcie ziemi roślinnej z terenu budowy, łożenia po zbadaniu jakości gruntu.
Kierownik nadzoru winien dokonać odnośny
głębokość wykopu liczy się od poziomu terenu
po zdjęciu ziemi roślinnej — do poziomu wyko wpis do Dziennika Budowy o zezwoleniu na
pu.
przystąpienie do zakładania ław fundamento
§ 14. Nasypy
wych.
Obliczenie:
£ 16. Twardość gruntu i wytyczne co do cen
1) nasypy wykonane z ziemi uzyskanej na
jednostkowych
miejscu roboty, oblicza się według wymiarów
Kosztorysy wstępne powinny rozróżniać za
odpowiadających im wykopów,
sadniczo cztery rodzaje gruntów, mianowicie:
2) w wypadku dowiezienia ziemi z poza tere
1) grunt lekki, dający się kopać łopatą żelaz
nu budowy, ziemię dowiezioną należy liczyć we
ną (ziemia urodzajna, namuł, piasek, żwir itp.),
dług obmiaru wykonanego z niej nasypu w sta
2) grunt średniej twardości, który wymaga
nie wykończonym, przy czym przedsiębiorca po
częściowo wzruszenia oskardem (gliny, iły, gru
winien wykonać bez dodatkowej opłaty nasyp
be żwiry itp.),
o 10% wyższy, mając na względzie osiadanie
3) grunt twardy, dający się kruszyć tylko
ziemi,
oskadrdami (bardzo zwięzłe gliny zwałowe,
3) podstawowa wysokość obowiązuje przy
margle, opoki lub ziemia zmarznięta),
nasypach do wysokości 4 m. Za każdy następ
4) skała z podaniem gatunku.
ny 1 m wysokości lub część jego, przedsiębior
ca otrzymuje wynagrodzenie, określone w ko
§ 17. Polepa z gliny
sztorysie ofertowym lub po cenach umówio
nych z Kierownikiem nadzoru i Zatwierdzonym
Grubość i jakość polepy określa kosztorys
przez odpowiednią władzę. Dodatkowe wyna wstępny w zależności od rodzaju budynku. Z re
grodzenie przysługuje tylko za część nasypu guły jednak na podstawie PN-Inst/102 polepy
wyższą od 4 m.
winny odpowiadać warunkom, by współczynnik
4) nasypy należy wykonywać warstwami po przewodnictwa ciepła dla stropu w pomieszcze
ziomymi,
niach, nie byl większy niż dla:
5) nasypy położone wewnątrz budynku pod
a) wilgotnych, jak: łaźnia, pralnia, kuchnia
posadzki należy ubijać i polewać układając w ar
itp. k = 0.8;
stwami po 10 do 15 cm,
b) mieszkalnych k = 1.0;
6.
rowy do rurociągów należy zasypywać c) ogrzewanych ale nie stale zajmowanych
warstwami nie grubszymi niż 30 cm i ubijać,
przez ludzi k — 1.2.
przy czym rury na wysokości 30 cm od górnej
1) Glina na polepę winna odpowiadać wa
powierzchni rur należy zasypywać ziemią bez runkom jak wyrobu cegły, t. j., ma być czystą,
kamieni.
bez domieszki ziemi roślinnej, możliwie prze
mrożona. Na 24 godziny przed użyciem glina
WYRÓWNANIE TERENU
winna być zmoczona, a jej bryły porozbijane
(PLANTOWANIE)
i jeśli jest za tłusta z przymieszką piasku. Do
gliny dodaje się sieczkę lub trociny które chro
1) O ile średnia wysokość wykopów i nasy
nią polepę od pękania. Dokładnie wymieszane
pów na danym terenie nie przekracza 15 cm,
ciasto
w stanie wilgotnym, nie za mokrym, uło
plantowanie oblicza się w m12.
żone na stropie i dokładnie ubite stanowi pole
2) Plantowanie ponad 15 cm głębokości obli pę, która po wyschnięciu w razie pokazania się
cza się w m:i na podstawie wysokości stożków szpar winna być poprawiona, względnie szpary
ziemnych pozostawionych w tym celu na tere mogą być zalane rzadkim mlekiem wapiennym.
nie, w czasie wykonywania roboty.
2) Polepa z torfu włóknistego (stagnum)
5 15. Zakładanie fundamentów w wykopach z domieszką gliny w stosunku objętościowym
Zanim Kierownik nadzoru nie odbierze wyko 4 części torfu i 1 część gliny. Glina, w stanie
nanych wykopów i nie zbada, czy grunt nadaje wilgotnym odgrywa rolę zaprawy, winna być
się do założenia fundamentów, nie wolno przed z torfem starannie wymieszana, reszta jak
siębiorcy zakładać fundamentów, pod rygorem w poz. 1.
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3) Na polepie z gliny i torfu układa się do
datkowo warstwę cegły dziurawki na plask na
zaprawie wapiennej 1 : 4 .
4) Polepę mierzy się w m'-’ rzeczywistych wy
miarów ułożonych powierzchni z potrąceniem
otworów lub słupów większych ponad 1 m2.
DZIAŁ III. ROBOTY MYRAIłSKIE
A. ZAPRAWY
§ 18.

Wapno palone

Wapno palone powinno odpowiadać normom
PN/B-240.
§ 19. Gaszenie wapna

§ 23.

Piasek

Piasek do zaprawy wapiennej musi być czy
sty, o ziarnach średniej grubości do 2 mm bez
domieszek części ziemistych, gliny i mułu, oraz
wolny od zanieczyszczeń roślinnych i grubszych
ziarn żwiru.
Piasek gruboziarnisty należy przesiać przez
odpowiednie sita. Piasek zbyt miałki lub zanie
czyszczony jest niedopuszczalny. Do zaprawy
cementowej winien być użyty piasek czysty
i ostry określony normą PN/B-230. Przy uży
ciu do zapraw piasku kopalnianego, Kierownik
nadzoru, wedle uznania, może zarządzić prze
mywanie piasku celem, uwolnienia od domieszek
gliniastych, bez oddzielnego za tę robotę wyna
grodzenia. W miejscowościach, gdzie użycie do
zapraw piasku rzecznego nie przedstawia trud
ności, należy używać wyłącznie piasku rzeczne
go.
§ 24. Woda

Wapno należy gasić, przy dostatecznej ilości
wody i dokładnym mieszaniu w skrzyniach, dą
żąc do rychłego ugaszenia, gdyż wietrzejąc, tra 
ci na wartości. Spuszczać je należy do dołów
przez siatkę o wymiarze oczek 5 mm aby nieugaszone bryły zatrzymywały się w skrzyni do
zupełnego ugaszenia, lub też odrzucenia. Wap
Wodę, potrzebną do budowy, dostarcza przed
na przepalonego lub zatopionego używać nie siębiorca bez dodatkowej zapłaty.
wolno.
Wód mineralnych i bagiennych nie wolno uży
wać do budowy.
§ 20. Przechowanie wapna gaszonego
Wapno gaszone należy zabezpieczyć w do
łach. W gruntach przepuszczalnych dół winien
być wyszalowany deskami. Wapno winno być
nakryte na zimę warstwą piasku.

§ 25.

Przygotowanie zapraw

Zaprawy należy przyrządzać w stosunku
wskazanym w kosztorysie; zmiana tego stosun
ku jest dopuszczalna jedynie za zgodą Kierow
Do murowania może być użyte wapno zląso- nika nadzoru, zależnie od jakości i grubości pia
wane na 1 miesiąc przed użyciem, zaś do wy sku oraz tłustości wapna, gdyż stosunek miesza
praw wapno powinno być lasowane na 12 mie niny zaprawy podany w kosztorysie, odnosi się
sięcy przed użyciem.
do normalnego piasku rzecznego. Piasek drob
noziarnisty i niezupełnie czysty, lub bardziej
§ 21. Cement portlandzki
chude wapno wymaga zmiany tego stosunku.
Przedsiębiorca musi bezwzględnie i bez żadnych
Cement, jeżeli określono go tylko tą nazwą roszczeń dodatkowych poddać się zarządzeniom
ogólną, powinien być cementem portlandzkim, Kierownika nadzoru w sprawie przygotowania.
odpowiadającym składem i własnośsciami okre
ślonymi normami PN/B 201 do 205. Cement na
§ 26. Proporcje mieszanin
budowie należy przechowywać bęzwzględnie
1) Jeżeli w kosztorysie ofertowym nie wska
w pomieszczeniach krytych i suchych.
zano wogóle stosunku mieszaniny zaprawy,
wówczas przez zwykłą zaprawę wapienną należy
§ 22. Gips murarski
rozumieć zaprawę: a) o stosunku objętościo
Gips murarski powinien odpowiadać normie wym wapna do piasku jak 1 : 3, t. j. na 1 m:! za
PN/B-250.
prawy 0,33 m3' ciasta wapienego i 1,0
Do sufitów i ścian blichowych należy stoso m3 piasku rzecznego'; b) przez zwykłą zaprawę
wać bardziej miałki gips rzeźbiarski. Gips, po cementowo-wapienną — zaprawę o stosunku
dobnie jak wapno, nie gaszone lub cement, na objętościowym cementu, ciasta wapiennego
leży przechowywać w pomieszczeniach krytych i piasku jak 1 : 2 : 10 t. j. na 1 m3 zaprawy
i suchych.
127 kg. cementu, 0,212 m3 ciasta wapiennego
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i 1,06 m: piasku rzecznego; c) przez zaprawę
§ 29. Kamień
cementową do murowania — zaprawę o sto 8 29. Prawidła wznoszenia murów z kamienia
sunku objętościowym cementu do piasku jak
łamanego
1 : 4 t. j. na m zaprawy — cementu portladzMur z kamienia łamanego powinien być wy
kiego 315 kg i piasku rzecznego 1,05 m":
konany
umiejętnie i dokładnie. Kamień przed
d) przez zaprawę wapienno-gipsową — zapra
wę wapienną o stosunku 1 : 3 z dodaniem 85 kg ułożeniem na zaprawie należy obficie zmyć wo
gipsu murarskiego na każdy 1 m° zaprawy wa dą, w celu usunięcia kurzu i pyłu. Kamień należy
piennej; e) do sklepień ceglano-pustakowych układać na pełnej zaprawie powierzchnią jak
zaprawę cementową 1 : 3 t. j. 400 kg. cementu największą, w warstwy poziome, z zachowaniem
wiązania. Każdy kamień po ułożeniu musi bye
i 1 m : piasku.
podklinowany, tak, aby przy nacisku nie poru
szył się, wszelkie zaś próżnie należy zalewać za
§ 27. Przechowanie zapraw
prawą na pełno i zaklinowywać odłamkami. Pod
Zaprawa, po zarobieniu i wymieszaniu, powin narożniki i poprzeczne wiązania ścian należy
na stanowić masę jednolitą, o kolorze jedno zakładać kamienie największe i zwracać szcze
stajnym, tak, aby poszczególne jej składniki nie gólną uwagę na ich prawidłowe wiązanie.
Wyrównywanie muru zaprawą jest niedo
mogły być rozróżnione .Ponadto musi być odpo
wiedniej gęstości, nie spływać z kielni m urar puszczalne, nie wolno również przecinać i obrąskiej i nie pozostawiać na niej białych smug bywać kamieni, już ułożonych na zaprawie.
wapna. Zaprawę cementową należy przygoto
8 30. Mury fundamentowe z kamienia
wać w następujący sposób: cement miesza się
łamanego
starannie z piaskiem na sucho, zachowując sto
Mur z kamienia łamanego powinien ściśle wy
sunek, wyznaczony przez kierownictwo nadzo
ru, następnie zarabia się odpowiednią ilością pełniać rowy fundamentowe, tak, aby nie by
wody. Zaprawy cementowe hydrauliczne i gip ło szczelin między ścianą wykopu a licem muru.
sowe należy zużywać natychmiast; nie wolno Jest bezwzględnie niedopuszczalne luźne zarzu
pozostawiać ich w naczyniach do chwili wiąza canie wykopanych rowów fundamentowych ka
nia się, ani też dodatkowo ich rozcieńczać. Po mieniem łamanym i następnie zalewanie ich za
zostawianie przygotowanych zapraw cemento prawą od góry.
wych i gipsowych na dzień następny lub na
8 31. Mury licowe z kamienia łamanego;
przerwę obiadową jest bezwzględnie niedopu
spoinowanie (fugowanie).
szczalne.
W murach licowych z kamienia łamanego
B. MURY Z KAMIENIA ŁAMANEGO
zewnętrzną powierzchnię muru należy wykonać
starannie, z kamienia o jak najgładszej po
8 28. Kamień
wierzchni, z zachowaniem prawidłowego wiąza
Kamień łamany musi być łożysty, odpowied nia i jak najgłębszym osadzeniem poszczegól
niej twardości, dobrze przeschnięty, niezwie- nych kamieni. Spoiny (fugi) murów licowych
trzały i nie ulegający lasowaniu, czysty, bez z kamienia łamanego muszą być przynajmniej
gliny, oraz o wymiarach, odpowiadających pra na 0,15 m głąb, prostopadłe do lica muru i sta
rannie wypełnione zaprawą.
widłom dobrego wiązania.
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S p ó łk i z ograniczonq odpowiedzialnościq

SZM IDT

Warszawa, ul. Grójecka 56, Tel. 9.28-39
Stopnie, parapety okienne, posadzki i roboty w sztucznym
marmurze i granicie oraz p o s a d z k i skałodrzewne
Płytki cementowe „LASTRIC0" hydraulicznie prasowane
Płytki „CEMAR“ do licowania budynków
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POMORSKIE ZAKŁADY CERAMICZNE
Sp. Akc.

G rudziądz, P ierackiego 59, tel. 16-46, 20.46

BIURO SPRZED \ŻY: Warszawa, Wilcza 8 m. 7, tel. 958-07

PALE FRANKI
W POLSCE
x
S p ółk a

W a r s z a w a , A l. J e r o z o lim s k a 18, t e ł , 207-91
F a b r y k a C z e r n ia k o w s k a 171.173 t e ł. 9 0 7 -8 0
S to p n ie ,

WA R S Z A WA .

o g r a n ic z o n ą o d p o w ie d z ia ln o ś c ią

Budowa Fundamentów na żelbetowytti palach

W arszaw a, ul. Kanonia 20, telefon 596-51

Miasto Busko-Zdrój wspólnie z Mielnikiem i Staszowem
Poszukuje inżyniera architekta na stanowisko rzeczoznawcy.
Wymagane: Dyplom inżyniera - architekta z upoważnieniami budowlanymi.
Wynagrodzenie według VII-ej kategorii płac urzędników samorządowych, koszta wy
jazdu.
Siedziba: jedno z wyżej wymienionych miast.
Oferty należy kierować do Zarządu Miejskiego — Busko - Zdrój, do dnia 5 lipca b. r.
Burmistrz miasta Busko-Zdrój
Kazimierz Gahlziński

Zarzqd Miejski w Lublinie ogłasza konkurs
na stanowiska:
1) Kierownika ruchu i zaopatrzenia miasta w wodę.
2) Dwóch inżynierów - architektów, jednego do inspekcji budowlanej, drugiego do od
działu regulacji i pomiarów miasta.
Od kandydatów wymagane s ą :
ad 1. a) nieprzekraczalny 40 rok życia;
b) dyplom inżyniera - mechanika lub elektryka;
c) conajmniej 2-letnia praktyka elektrotechniczna, zwłaszcza w dziale ruchu wodocią
gów, kanalizacji i znajomości pomp odśrodkowych, motorów elektrycznych itp .;
d) również pożądane przeszkolenie w O. P. L.
ad 2. a) nieprzekraczalny 40 rok życia;
b) dyplom inżyniera - architekta;
c) praktyka pożądana, aczkolwiek niekonieczna.
Podania wraz z życiorysem, odpisami wszelkich osobistych dokumentów i wysokości
wynagrodzenia, należy składać w Wydziale Ogólnym Zarządu Miejskiego w Lublinie w termi
nie do dnia 1 lipca b. r.

Zarzqd Miejski we Włodzimierzu ogłasza konkurs
na stanowiska:
1) Kierownika wydziału technicznego.
2) Technika budowlanego.
Obie posady do objęcia od dnia 1-go lipca 1938 roku.
Uposażenie według umowy w zależności od posiadanych kwalifikacji.
Wymagane kwalifikacje dla obu stanowisk:
a) obywatelstwo polskie;
b) nie przekroczony wiek 45 lat,
a ponadto dla stanowiska kierownika wydziału technicznego:
a) dyplom inżyniera, uzyskany na wydziale architektury lub na wydziale inżynierii lą
dowej, jednej z Politechnik w Polsce lub zagranicznych, lecz w Polsce nostryfiko
wany;
b) rządowe uprawnienie budowlane z art. 361 lub 369 prawa budowlanego,
dla stanowiska technika budowlanego:
świadectwo ukończenia średniego technicznego zakładu naukowego, dającego prawo
do tytułu technika budowlanego, oraz pożądane posiadanie uprawnienia budowlane
go na podstawie art. 364 ustawy budowlanej.
Poza tym w obu wypadkach pożądane jest odbycie praktyki w samorządzie miejskim
lub służbie administracyjnej państwowej.
Oferty należy nadsyłać pod adresem Zarządu Miejskiego we Włodzimierzu w terminie do
dnia 25 czerwca 1938 roku z dołączeniem odpisów dokumentów (niekoniecznie urzędowo po
świadczonych) na stwierdzenie powyższych okoliczności.
B urm istrz:
(— ) E. Rybicki

Zarząd

Miejski m. Grodziska Mazow. pow. Błońskiego ogłasza konkurs
na stanowisko architekta miejskiego.

W ymagane:
Dyplom inż. - arch.
Uprawnienie budowlane z art. 361 Ust. Bud.
Pożądana praktyka administracyjno - budowlana. Ubiegający się winni złożyć odpisy
wyżej wymienionych dokumentów w biurze Zarządu Miejskiego wraz z krótkim życiorysem. Do
obowiązków arch. miejskiego będzie należało opiniowanie projektów zatwierdzonych przez
Zarząd Miejski, kontrolowanie wykonywanych budynków, konserwacja bud. miejskich, kie
rownictwo nad budowami miejskimi oraz wykonywanie czynności dodatkowych wypływają
cych z wyliczonych obowiązków.
Urzędowanie będzie się odbywało 2 lub 3 dni w tygodniu od 8-ej do 15-ej. Wynagro
dzenie wynosić będzie narazie 200 zł., mieś. a od 1.IV.39 r. 300 zł. miesięcznie. Zajmowanie
się praktyką prywatną na terenie miasta wzbro-nione.
Termin składania podań do dn. 25.VI.38 r. Posada do objęcia od dn. 1.VII.38 r.
(Uwaga — dojazd z Warszawy do Grodziska Maz. z dworca Głównego trw a 37 mi
nut).
w/z Burmistrz m. Grodziska Mazow.
Jan Chrzanowski

