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Temat: „Zespoły mieszkaniowe w polskich (europejskich) miastach - zabudowa
horyzontalna czy wertykalna?”

W związku z coraz większym wzrostem zagęszczenia zaludnienia w miastach
aktualny staję się problem czy należy rozwijać zespoły mieszkaniowe w kierunku
wertykalnym (ku górze; w formie budynków wysokościowych tzw. drapaczy
chmur) czy jednak też budować horyzontalnie; nowe, rozległe osiedla na
obrzeżach aglomeracji miejskich (przedmieściach).
Budownictwo wysokościowe
Idea budynków wysokościowych (drapaczy chmur) powstała w USA w Nowym
Jorku w latach 30-tych XX wieku za sprawą grupy amerykańskich architektów,
wizjonerów i teoretyków m.in.: Hugh Ferriss, Harvey Wiley Corbett i Raymond
Hood. (zdj. 1) Czynnikami decydującymi o powstaniu takiej zabudowy na
nowojorskim Manhattanie a później i w innych amerykańskich miastach był gęsty
podział na działki (parcele) i wysoka cena gruntu. Znaczenie miały również
względy bardziej społeczne, ambicjonalne i prestiżowe – budynki wysokościowe
stały się symbolem nowo powstających amerykańskich metropolii i manifestem
nowego stylu życia w mieście, były otoczone filozofią i kultem nowo rozwijającej
się jednostki […].
Zapotrzebowanie na budynki wysokościowe wynika z wielu czynników –
ekonomicznych, demograficznych, społecznych. Budynki wysokościowe stały się,
w pewnym sensie odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej (gospodarczej),
politycznej i społecznej miast oraz państw na mapie świata. Wysoko rozwinięte i
bogate państwa (i ich miasta) szczycą się wysokościową zabudową swoich miast,
a wysokość budynków zaspakaja ambicje i prestiż zarówno państw jak i
inwestorów. Potwierdzeniem tych tendencji jest znaczny wzrost wzwyż takich
miast jak Dubaj, Szanghaj, Pekin, Hongkong, Bangkok (zdj. 2,3,4,7) w przeciągu
zaledwie kilku ostatnich lat. Londyn, Paryż, Moskwa, te trzy metropolie wskazują
na nowe tendencje w rozwoju wysokościowej architektury europejskiej. Nawet
Warszawa stara się otoczyć się otoczyć Pałac Kultury i Nauki drapaczami chmur –
istotne są tutaj nie tylko względy urbanistyczne. (zdj. 5,8)
Należy zauważyć, że wśród budynków wysokościowych (przede wszystkim
mieszkalnych) powstało pewnego rodzaju rozwarstwienie. Powstają budynki
luksusowe dla mniejszości, natomiast na drugim biegunie znajdują się
zaniedbane, wieżowce mieszkalne (blokowiska, mrówkowce) zamieszkiwane przez

większość. Warunki mieszkaniowe w takich budynkach często rodzą zachowania
patologiczne. Taka sytuacja prowadzi do polaryzacji społecznej i dezintegracji
grup społecznych.
Dla potrzeby niniejszych rozważań warto zauważyć, że nie wykształciła się
wśród typologii wieżowców mieszkalnych (siedlisk) pośrednia umiarkowana
tendencja w budowie zespołów mieszkaniowych zapewniających pro humanitarne
warunki bytowania (mieszkania) przy ograniczonych możliwościach
przestrzennych, energetycznych i pożądanej minimalizacji czasochłonności
komunikacji wewnątrz siedliskowej jak i z otoczeniem.
Europa - budownictwo wysokie
Na Starym Kontynencie nie było potrzeby ani tradycji budowania
wysokościowców. W miastach najwyższą budowlą był ratusz lub kościół,
ewentualnie wieża obronna. Układ większości miast europejskich ma swoje
korzenie jeszcze w średniowieczu, a budowle wysokie, inne niż wymienione,
zaczęły pojawiać się dopiero w czasach rewolucji przemysłowej, np. wieża Eiffla
w Paryżu. Jednak rozwój aglomeracji miejskich był zazwyczaj horyzontalny,
wewnątrz lub wokół murów starego miasta. Nawet tak radykalna przebudowa
Paryża za Napoleona III zachowała planarny charakter miasta. Również,
powszechna w drugiej połowie XIX wieku, eliminacja murów obronnych miast
europejskich, np. Wiedeń, Kraków, wiązała się tworzeniem terenów spacerowych
(planty w Krakowie, Ringi w Wiedniu) uzupełnianych niewysoką zabudową
bogatych reprezentacyjnych budynków publicznych i mieszkalnych bez naruszania
planarnego charakteru miasta. Wprawdzie w XX wieku zaczęto w Europie
podejmować próby budowania drapaczy chmur (mieszkalnych i biurowych) lecz do
dnia dzisiejszego zrealizowano ich stosunkowo niewiele, co jest konsekwencją
tradycyjnej struktury miasta europejskiego, niższych cen gruntów, innej kultury
(mentalność) ludzi.
Europa – tendencje w rozwoju aglomeracji miejskich
W średniej wielkości miastach europejskich takich, jak na przykład
Wrocław, obserwuje się tendencję do opuszczania centrum miasta i przenoszenia
się na jego obrzeża w momencie osiągnięcia odpowiedniego statusu społecznego.
Należy to postrzegać jako przejaw pragnienia życia bliżej natury w domkach
jednorodzinnych lub w osiedlach mieszkaniowych o ludzkiej skali, czyli nie
dominujących swym ogromem (np. wysokością) nad mieszkańcami,
wkomponowanych w lokalne otoczenie, dobrze zbilansowanych społecznie
(zapewniających rozwój jednostek, rodzin i grup społecznych) i odpowiednio
skomunikowanych.
Niewiele polskich / europejskich miast jest przygotowanych pod względem
urbanistycznym, komunikacyjnym, logistycznym, ekonomicznym do powszechnej
budowy drapaczy chmur. Jeżeli powstają tu nowoczesne wysokościowe budynki
mieszkalne, to są one postrzegane jako ekstrawagancja i objaw luksusu, na który
niewielu stać.

Moje zamierzenia
Zakładając dalszy rozwój miast i ciągły napływ ludności do aglomeracji
miejskich, m.in. w poszukiwaniu pracy lub dostępu do dóbr współczesnej
cywilizacji, to nie należy jednoznacznie przekreślać budowy „wieżowców
mieszkalnych” rozumianych jako duże siedliska mieszkalne (habitat) o
wyspecjalizowanych funkcjonalnościach bytowych, kulturalnych i społecznych.
Powstaje pytanie jaka organizacja i forma architektoniczna (struktura) siedliska
będzie spełniała wymogi przyszłych mieszkańców żyjących w warunkach dalszego
rozwoju cywilizacji społecznej i technologicznej a równocześnie nawiązujących
do tradycji europejskiej urbanistyki.
Przesłanki:
• Jako, że jesteśmy społeczeństwem żyjącym w XXI wieku, czasach
elektronizacji, cyfryzacji, robotyzacji – epoce techno i epoce podboju
kosmosu nasuwają się próby znalezienia i zastosowania w urbanistyce
analogii pomiędzy nowoczesnymi zespołami mieszkaniowymi a strukturami i
zasadami działania systemów i sieci komputerowych tworzonych ze
zbiorów różnorodnych i często autonomicznych elementów tworzących
systemy o rozproszonym zarządzaniu i doskonale skomunikowanych nawet w
warunkach krytycznych (awarie zasilania lub elementów układu
komunikacyjnego).
• Rozwiązaniem dobrym dla miast europejskich (polskich) zdaje się być
model „wieżowca horyzontalnego”, bardziej niż typowych dla Ameryki Płn.
i ostatnio również krajów azjatyckich wertykalnych drapaczy chmur.
Modele wieżowców horyzontalnych, jak na przykład projekt Stevena Holl'a
zrealizowany w Chinach (zdj. 6), zakładają rozłożenie funkcji i kubatury w
poziomie, bliżej ziemi, otwarcie poziomu zero dla terenów zielonych, brak
dominacji nad okoliczną zabudową, kształtowanie funkcji i formy w
zależności od lokalnych warunków klimatycznych. Wprawdzie realizacja
projektu Holl'a odpowiada „wieżowcowi” o mieszanych funkcjach
(przeważa funkcja mieszkaniowa, ale są również funkcje biurowe i
użyteczności publicznej) ale zrealizowane przedsięwzięcie jest zespołem
(siedliskiem) pro humanitarnym , gdyż nie dominuje nad otoczeniem, a jego
kubatura wertykalna nie przesłanianie sąsiednich obiektów, a przez
pozostawienie naturalnego terenu na poziomie ziemi (zerowym)i
dostosowano obiekt do warunków klimatycznych i atmosferycznych
lokalizacji (okolica oceanu z jednej i gór z drugiej strony).
• Czy można wskazać elementy (poza estetyką) przesądzające wybór
rozwiązania wertykalnego lub horyzontalnego dla danego założenia
urbanistycznego?

Myślę, że należało by przemyśleć przy projektowaniu tego typu obiektów
(zespołów mieszkaniowych – siedlisk) nie tylko przemieszanie (połączenie) funkcji
mieszkaniowych z im towarzyszącymi, ale również sposobu na rozwiązanie
problemu polaryzacji społecznej, poprzez integrację i otwarcie się
współmieszkańców na siebie (stosowanie otwartych przestrzeni publicznych,
bliżej natury). Istotnym problem są systemy tradycyjnej komunikacji drogowej
jak i komunikacji multimedialnej. Należy również przemyśleć sposoby na
zminimalizowanie (zbilansowanie) kosztów budowy takiego typu obiektu.
Badania nad wykorzystaniem metod komputerowych, nauk podstawowych i
ścisłych (matematyki, fizyki, biologi,chemii) obserwacji podstawowych zasad
funkcjonowania organizmów żywych i roślinnych. (zdj. 9,10,11) Interesującą dla
mnie dziedziną nauki jest egzobiologia. Myślę, że należy próbować przełożyć te
dziedziny nauki na płaszczyznę architektury i urbanistyki - jednostki mieszkalnej,
domu, zespołu mieszkaniowego i miasta. Przyszłe miasta i zespoły mieszkalne
należy projektować w oparciu o właśnie tego rodzaju badania (mała utopia).
Próbując odpowiedzieć na pytanie zadane w temacie niniejszego
konspektu, skłaniam się bardziej ku rozwojowi horyzontalnemu, blisko ziemi,
zwłaszcza w miastach takich jak Wrocław i mu podobnych (ekonomicznie,
klimatycznie, demograficznie). Jednak wydaje mi się, że praktyczne rozwiązania
będą hybrydą rozwiązań wertykalnych i horyzontalnych z przewagą tych ostatnich
w warunkach miast klasy „Wrocław” (tradycyjna planarna zabudowa). Jak
wcześniej pisałem, aby uniknąć polaryzacji w miastach, należy oscylować
(mieszać, być elastycznym) pomiędzy architekturą horyzontalną i wertykalną,
pragmatyzmem a utopią.
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