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WIELKA PŁYTA – ARCHITEKTURA WCIĄŻ ŻYWA
Spoglądając na współczesną architekturę, często zadaję sobie pytanie, czy zostawimy po sobie coś trwałego, nieprzemijającego? Może będzie to wielką płyta „zakuta” w blokowiska – symbol minionej epoki,
symbol, który w Polsce może przetrwać w niemal niezmienionej formie! Blokowiska stanowią powszechną
w naszej części Europy „normę jakości” zamieszkiwania, stąd od kilkudziesięciu lat zaczęto zastanawiać się
nad ich przyszłością.
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W ukropie słońca słonecznieje ptak,
jaszczurki zdobią potrzaskane kolumny.
Cień platanu maleje jak dźwięk fletu.
Zatrzymujemy się w sali trzynastej
z barwną mozaiką roślinną
Nikos Chadzinikolau

Idąc ulicami Rzymu, co krok zatrzymujemy się
i spoglądamy na piękne kamienice, zachwycamy się
górującą nad placem św., Piotra renesansową bazyliką, następnie możemy schłodzić się przy fontannie
na placu Navona czy di Trevi, podziwiając „barokowy” ruch szumiącej i tryskającej wody, bawiącej się
kamiennymi statuami. I tak poprzez Colosseum dochodzimy do Palatynu, czując ducha antyku zaklętego w genialnej sztuce, spoglądamy z góry na Rzym,
czując delikatny powiew wiatru. Mniej więcej tak wygląda spacer po Rzymie, gdzie architektura od antyku aż po współczesność jest wciąż żywa i zachwyca „zapierając dech w piersiach”. Na wielu spotkaniach, konferencjach zastanawiamy się co zostanie
po współczesnej architekturze, która jest tak nietrwała, przemijająca a także wciąż budząca kontrowersje
funkcjonalne i estetyczne. Czy zostawimy po sobie

coś trwałego, nieprzemijającego? Czy za 300, 400 lat
ktoś będzie spacerował wśród XX, XXI-wiecznej architektury, zachwycając się nią? Prawdopodobnie – nie,
ponieważ materiały zastosowane do budowy są coraz mniej trwałe, a gusta i mody tak szybko ewoluują,
że chcemy burzyć stare i budować nowe. Nieustannie zmieniać, przekształcać, doskonalić.
A może jednak pozostawimy „coś” po sobie –
wielką płytę „zakutą” w blokowiska – symbol minionej epoki, symbol, który w Polsce może przetrwać
w niemal niezmienionej formie!
Blokowiska to domy zbudowane w technologii
wielkiej płyty. W Polsce pierwszy taki dom został oddany do użytku w 1957 roku na warszawskich Jelonkach. Technologia ta został zaimportowana z Europy Zachodniej. Taka metoda budowlana stosowana
była od początku lat 50. we Francji, Szwecji i Finlandii. Bardzo rozpowszechniła się na terenie Niemiec,
szczególnie we wschodnich landach. Technologia
taka oznaczała unifikację, domy wyglądały podobnie, mieszkania miały bliźniaczy rozkład. Identyczne
mieszkania meblowano identycznymi meblościankami, tapczanami i biurkami. Eliminowało to skutecznie
indywidualne gusty lokatorów.
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Społeczeństwo często skarży się, że blokowiska
„produkują” ludzi wyrastających na przestępców dewastujących to, co ich rodzicom ofiarowało państwo.
Istnieje szereg zjawisk patologicznych wywodzących
się bezpośrednio z materialno-przestrzennej organizacji życia w mieście. Obecnie wykształciło się dość
popularne określenie blokersi [1].
Nieprawidłowe zagospodarowanie przestrzeni
może utrudniać mieszkańcom normalną egzystencję, a podstawowym problemem jest właśnie kwestia
mieszkaniowa, jej główne aspekty to przeludnienie
części mieszkań, niska jakość ich wyposażenia, zakłócenie sprawnego funkcjonowania mieszkania jako
miejsca pracy i nauki. Brak dostępu do tych jednostek usługowych powoduje powstanie wspomnianej
już patologii miast. Zauważono, że agresywne zachowanie młodzieży jest pośrednim skutkiem struktury
materialno – przestrzennej miasta [2].
Ale to właśnie blokowiska stanowią powszechną
w naszej części Europy „normę jakości” zamieszkiwania, stąd w ostatnich dziesięcioleciach zaczęto zastanawiać się nad rozwiązaniem tego problemu. Dyskusje
prowadzone były w dwóch aspektach. Jeden zmierzał
do całkowitego wyburzenia istniejącej tkanki i wprowadzenia nowej zabudowy, dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców, natomiast drugi miał
na celu modernizację tych osiedli. Oczywiście kwestią
najważniejszą są sprawy finansowe, które zawsze odgrywają rolę decydującą. Budynki te, wbrew temu co
się powszechnie mówi, nie grożą zawaleniem, ale wymagają gigantycznych remontów i modernizacji. Oczywiście, największym problemem w domach z wielkiej
płyty są straty ciepła, powodowane złą izolacją, nieszczelnymi drzwiami i oknami. Budynki te trzeba więc
docieplać, zabudowywać loggie, izolować stropodachy, zmniejszać powierzchnię okien. Blokowiska posiadają też pewne pozytywne aspekty:
– lokalizacja – często znajdują się w ścisłych centrach miast, bądź w bliskim ich sąsiedztwie

– przestrzeń rekreacyjna – osiedla projektowane w czasach, gdzie nie cena metra kwadratowego
gruntu odgrywała decydującą rolę przy projektowaniu, a względy urbanistyczne, posiadają olbrzymie
przestrzenie terenów rekreacyjnych, zarówno tych publicznych – parki, skwery, tereny sportowe, jak i tych
półprywatnych – place zabaw, ławeczki dla osób starszych, ogródki.
– infrastruktura – po latach na osiedlach tych pojawiły się szkoły, przedszkola, usługi, które są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie.
Modernizacja osiedli mieszkaniowych wydaje się
być znacznie bardziej efektowna i efektywna aniżeli ich wyburzenie. Świadczyć o tym mogą działania
modernizacyjne przeprowadzone w Niemczech [3],
Francji i innych krajach Europy Zachodniej, które dziś
oceniane są bardzo pozytywnie i należy uznać je za
uzasadnione i potwierdzone doświadczalnie. W byłej
NRD remontuje się domy z wielkiej płyty praktycznie
od podstaw, z wymianą okien, drzwi, ociepleniem,
a czasem nawet z zewnętrzną architekturą. Pomimo licznych zagranicznych doświadczeń w Polsce
nie podejmuje się zintegrowanych działań mających
na celu ich modernizację. Nie mamy również żadnej
ogólnej polityki mieszkaniowej, która prowadziłaby
do modernizacji osiedli z wielkiej płyty.
Działania modernizacyjne na terenie Niemiec, głównie byłej NRD zakrojone są na szeroką skalę i cieszą się dużą aprobatą władz, polityków oraz samych
mieszkańców. Jednym z takich przykładów jest osiedle Kräutersiedlung, w dzielnicy Gorbitz w Dreźnie
(il. 1.) Lokalizacja na wzgórzu umożliwia piękny widok
na miasto i rzekę [4]. Głównymi celami projektu było:
– przekształcenie osiedla kompleksowo
– wykorzystanie obecnej zabudowy
– zaprojektowanie mieszkań z nie standardowymi, odpowiadającymi zgodne z duchem czasu rzutami. Z odpowiednim wyposażeniem, odpowiadające potrzebom mieszkańców.
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1. Drezno, osiedle Kräutersiedlung, w dzielnicy Gorbitz, (il. autora) 2. Cottbus osiedle Sachsendorf-Madlow, (il. autora) 3. Hamburg, modernizacja budynku mieszkalnego, a) przed modernizacją, b) po modernizacji, [8] 4. Brno, modernizacja budynku mieszkalnego, a) przed modernizacją, b) po modernizacji, [8]

1
2

3a

3b

4a

4b

145

Kolejnym interesującym przykładem jest osiedle Sachsendorf-Madlow zlokalizowane w południowej części Cottbus. Jest to olbrzymie osiedle wybudowane w latach 1976–86 z 12 tys mieszkań z pełną infrastrukturą obsługującą; usługi, sklepy, obiekty kultury, szkoły. Zabudowane jest budynkami wysokim 8 i 11-kondygnacyjnymi oraz niskimi 6 i 5-kondygnacyjnymi. Udział budynków wysokich w osiedlu
jest bardzo duży [5].
W ramach projektu IBA, w wyniku licznych debat, osiedle w dużym procencie zostało zmodernizowane. W części budynków dokonano zabiegów
na stosunkowo małą skalę, można by powiedzieć
kosmetycznych lecz pozytywnie zmieniających odbiór osiedla. Polegały one na: przebudowanie balkonów, wejść do budynków, wprowadzeniu ciekawej zieleni i uatrakcyjnieniu terenów rekreacyjnych,
wprowadzeniu nowoczesnych materiałów elewacyjnych i ciekawej kolorystyki [6]. W przypadku budynków wysokich przeprojektowano układ mieszkań,
wprowadzono balkony, przeszklone loggie z przesuwnym szkłem, przebudowano wejścia do klatek
schodowych, zmieniono kolorystykę. Budynki uzyskały bardziej nowoczesny charakter poprzez użycie szkła, stali, surowego betonu, oświetlenia. Szkoda tylko, że mieszkania w przyziemiu oprócz balkonów nie posiadają własnych ogródków a tereny
zielone między budynkami zatracają formę przestrzeni sąsiedzkich, ze względu na dużą skalę tych
budynków (wysokość), zbyt dużą wielkość i otwartość przestrzeni pomiędzy nimi. Ciekawie natomiast
rozwiązano elewacje używając szkła i okładzin a w
ścianach południowych kolektorów słonecznych.
Całość przebudowy dopełnia starannie rozwiązana
zieleń, tereny rekreacyjne i zabawowe, które Niemcy darzą szczególną atencją.
Inne rozwiązania architektoniczne zastosowano w budynku mieszkaniowym w Hamburgu, który został zaprojektowany przez grupę Blauraum,

(il. 3a, 3b). Z zewnątrz obiekt wygląda jak współczesna mieszkaniówka z bardzo nowoczesnymi
rozwiązaniami detalu. Tymczasem jest on efektem
modernizacji obiektu biurowego z lat 70-tych. Budynek znajduje się w spokojnej, mieszkaniowej
części Hamburga. Przywrócenie do życia opuszczonego biurowca spowodowało ożywienie całej
okolicy i modernizację kolejnych, przylegających
do ulicy obiektów. Modernizacja polegała na wprowadzeniu takich zmian do obiektu, aby nowy układu dostosowany był do istniejącej konstrukcji. Przemodelowano mieszkania zgodnie z nowymi potrzebami mieszkańców. Oprócz zmian w elewacjach
i układzie funkcjonalnym nastąpiły również poprawki w konstrukcji uwzględniające zmiany w sposobie użytkowania, Rozwiązano nową fasadę z dołączonymi do obiektu balkonami. Sporym mankamentem obiektu była wysokość pomieszczeń – jedynie 2,55 metra, co postanowiono optycznie zniwelować projektując dość duże przeszklenia oraz
osobne, eleganckie balkony od strony ulicy i loggie od podwórza. Urozmaicenie bryły balkonami
i interesującą okładziną z drewna spowodowało,
że obecnie obiekt prezentuje ciekawą architekturę.
Na terenie Niemiec znaleźć można wiele ciekawych rozwiązań przebudowy wielkiej płyty, ale również nasi południowi sąsiedzi, Czesi, w ostatnich latach przeprowadzili wiele, godnych uwagi, modernizacji wielkiej płyty. Czescy architekci z pracowni
Maura z Brna podjęli się przebudowy dwóch bloków
mieszkalnych w ich rodzinnym mieście. Oba obiekty pochodziły z 1977 roku i znajdowały się na jednym z typowych blokowisk. Dzięki wprowadzeniu
nowych elementów uzyskano zupełnie odmienny
wygląd obiektu, jak i szesnastu nowych mieszkań,
(il. 4a, 4b). Podniesiono standard wykończenia całego
obiektu. Nie udało się jednak przeforsować wprowadzenia niektórych zmian, takich jak nadanie nowego
rytmu na elewacji poprzez wprowadzenie nowych po-
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działów stolarki okiennej. Z niewiadomych powodów
urząd w Brnie nakazał nadbudowania nowego dwuspadowego dachu nad całością. Pomimo tych jakże
istotnych zmian obiekty nadal prezentują się dobrze,
a nawet wyróżniają na tle niezmienionych identycznych bloków w okolicy.
Działania modernizacyjne obecnie bardzo popularne na Zachodzie przynoszą zadawalające efekty,
należałoby więc zadać pytanie dlaczego w Polsce
przy tak dużym głodzie mieszkaniowym są niedoceniane? Dlaczego budownictwo z wielkiej płyty nie jest
obiektem zainteresowania polityków, władz, deweloperów? Blokowiska posiadają przecież pewne niezaprzeczalne walory jakim jest ich przestrzeń, fakt że
już istnieją, często posiadają dobre lokalizacje oraz
wartościową kilkudziesięcioletnią zieleń. Programy ratowania osiedli z wielkiej płyty powinny polegać na
kompleksowej rewitalizacji, a nie tylko na technicznej modernizacji bloków. Nowa urbanistyka zakłada
tworzenie wielofunkcyjnych osiedli z tzw. małą architekturą, tworzącą przyjazne otoczenie dla mieszkań-

ców. Z ogródkami zabaw dla dzieci, przestrzeniami
dla osób starszych, młodzieży.
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy po zróżnicowanym architektonicznie Rzymie, słusznie uznanym za
„wieczne miasto”, czując ducha historii i minionej
świetności. Zakończyliśmy natomiast we współczesnych blokowiskach, które z pewnością przejdą do
historii. Ale czy będą choć trochę zachwycać? W dużym stopniu zależy to od NAS, architektów, polityków, inwestorów.
Można też zadać sobie pytanie, czy dla potomnych należy pozostawić je w niezmienionym stanie,
czy może z myślą o współczesnych użytkownikach
podjąć próbę modernizacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak również trudno przewidzieć co wydarzy
się w przyszłości. Być może wszystkie współczesne
obiekty po latach będą wyburzane a na ich miejscu
pojawią inne, nowocześniejsze, coraz bardziej zadziwiające. Dla potomnych pozostawimy zdjęcia, szkice,
projekty i oczywiście wirtualne wycieczki.

przypisy
[1] Blokersi – termin wymyślony pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku przez fotoreporterkę Marię Zbąską, spopularyzowany przez prasę określający sfrustrowanych, uważających się za pozbawionych perspektyw, młodych ludzi, dla których stojąca przed blokiem ławka jest centrum życia towarzyskiego, często nadużywających alkoholu i marihuany. Językoznawca Bogusław Kreja definiuje ich jako nie uczącą się bezrobotną młodzież

zamieszkującą blokowiska miejskie. Blokersi często kojarzeni są z subkulturą hiphopową (http://pl.wikipedia.org/
wiki/Blokersi).
[2] I. Borowik, Blokowiska, miejski habitat w oglądzie socjologicznym, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław
2003; B. Gronostajska, Kreacja i modernizacji przestrzeni mieszkalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
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[3] Działania modernizacyjne podjęte na terenie Niemiec
zakrojone były na szeroką skalę i przyniosły oczekiwane
efekty. W ramach tych działań przebudowane zostały wielkie osiedla niemieckie m.in. berlińskie osiedla mieszkaniowe: Gropiusstadt (płd-wsch. część Berlina Zachodniego),
Markisches Viertel oraz Thermometersiedlung.

[4] Dresden Garbitz (www.ddgorbitz.de).
[5] www.sozialestadt.de/en/veroeffentlichungen/zwischenbilanz/2-cottbus-english.shtml; www.cottbus.de/buerger/
dezernat_IV/stadtplanung/stadtumbaukonzept/index.html
[6] Bryła.pl – serwia o architekturze (www.bryla.gazetadom.pl)
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