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1 . Przeobrażenia społeczno-gospodarcze drugiej połowy XX wieku                            
      Lata  60-te, to intensywna realizacja zabudowy mieszkaniowej  dużych osiedli na peryferiach
miast  w systemach prefabrykowanych a  także,  w ograniczonym zakresie,  podstawowej  funkcji
usługowej głównie jako wolno stojące pawilony. 
W sensie społecznym, to otwarcie na wpływy z zewnątrz, powolny wzrost zamożności społecznej,
próba przebudowy i unowocześnienia gospodarki przy ograniczonych politycznych możliwościach.
      Na  przełomie  lat  60-tych  i  70-tych,  na  zachodzie  Europy  pojawia  się  "  idea  powrotu
mieszkańców  do centrów miast", rośnie zainteresowanie wartością degradujących się śródmieść. 
U nas to  lata 70-te; to także czas uwolnienia  emocji, ludzkich ambicji, niekończące się dyskusje,
niepokoje społeczne,  w rezultacie załamanie gospodarki przy słabości  ówczesnej władzy.  
      Lata  80-te  to początek  intensywnych działań  w Polsce  w tym zakresie,  także  na  skutek
kurczenia się wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową na obrzeżach centrów miast. 
Ze  względu  na  wysokie  koszty  związane  z  koniecznością  inwestowania  w  infrastrukturę  na
nieuzbrojonych terenach, rośnie zainteresowanie podupadającymi terenami śródmiejskimi. 

Problem było więc :
- czy i gdzie można budować większe zespoły mieszkaniowe w śródmieściach miast, 
- co jeszcze z zabudowy istniejącej - zdekapitalizowanej, można wyburzyć, 
- a co warto zachować, mimo braku często ochrony konserwatorskiej. 
     Różne były poglądy i różne działania: decydentów, inwestorów i oczywiście architektów.
Istotne  stało  się  zwrócenie  uwagi  na  architektoniczno-przestrzenne  wartości  istniejącej,
historycznej,  głównie   XIX-to  wiecznej  zabudowy;  o  bogatym  detalu,  eksponowaniu  wejść,
wielkości i oprawie otworów okiennych, znacznej wysokości kondygnacji. 
Stało się to przyczynkiem do określenia wzorów dla nowej zabudowy.

2 . Stan zabudowy śródmiejskiej północnej części Wrocławia                                          
     Przedmieście  północne  Wrocławia,  zwany przed  II  Wojną Przedmieściem Polskim,  z  uwagi

zapewne na dużą liczbę mieszkających tu przybyszów za pracą z Polski, a teraz zwane Nadodrzem, co
wiąże się z sąsiedztwem starorzecza Odry, to głównie zabudowa z XIX-go wieku, w tym intensywna
zabudowa powstała na tych terenach po Wojnach Napoleońskich w miejscu wyburzonych fortyfikacji
bastionowych.  

Zabudowa  była  więc  jest  i  jeszcze  w  wielu  miejsca,  bardzo  zróżnicowana,  od  dwóch
kondygnacji  ze  stromym  dachem,  pochodzącej  z  początku  XIX  wieku,  poprzez   kamienice
kilkukondygnacyjne z  połowy wieku,  do późno dziewietnastowiecznej  zabudowy o wielkomiejskiej
skali 5 do 7 kondygnacji,  o bogatym wystroju architektonicznym. Część kamienic pochodzi także z
początku XX wieku, co było związane z prowadzoną regulacji szerokości ulic.

Zabudowa ta w stosunkowo niewielkim stopniu zniszczona w czasie II Wojny, w pierwszych
latach po jej zakończeniu pozwoliła na prowadzenie ożywionej działalności gospodarczej.  Jednakże z
czasem, z uwagi na pogarszający się jej stan techniczny,  przeznaczona była do sukcesywnej wymiany
na  nową  w  tym  uzupełnień  zabudową  punktową.  Były  więc  ciągi  uliczne  o  bardzo  różnej  skali
budynków, pochodzące z różnych okresów ze znaczną ilością przerw w pierzejach zabudowy. (il. 1)



 

Il. 1  - przykład istniejącej zabudowy, ulica Kilińskiego  we Wrocławiu, (fot. autora).

3 . Konkurs architektoniczny SARP nr 651 z 1982 r.                                                             
W  lipcu  1982  roku  został  rozstrzygnięty  konkurs  SARP  nr  651  na  projekt  przebudowy  i
rewaloryzacji  zabudowy  rejonu  Placu  Bema  i  ulicy  Drobnera  we  Wrocławiu.  Praca  autorstwa
architektów: Romana Grudzieckiego i Leszka Konarzewskiego, przy współpracy architektów: Reginy
Bańkowskiej  -  Konarzewskiej,  Ewy  Grudzieckiej  i  Ady  Kwiatkowskiej,  otrzymała   I  nagrodę  i
przeznaczona została do realizacji.  [1]  
Wielkość  terenu  opracowania  to  33  hektary,  o  liczbie  mieszkańców  blisko  5  tysięcy  z
proponowanym jej powiększeniem do ponad 8 tysięcy oraz pow. usługowej w granicach 4.400 m2.

Il.2 - sytuacja rejonu Placu Bema i ulicy Drobnera we Wrocławiu, oprac. konkursowego z 1982 roku  [1]



  
    W pracy, zaproponowano zachowanie istniejącego układu przestrzennego tam gdzie to jest możliwe,

konsekwentne  kształtowanie  ciągów  ulicznych,  także  wzdłuż  nowopowstałej  ulicy  Drobnera,  w
możliwym stopniu utrzymanie charakteru i klimatu tej części miasta, 

     a w szczególności:
     - restrukturyzację zabudowy ciągów ulicznych,
     - zachowanie wartościowej zabudowy istniejącej,
     - eliminację z wnętrz kwartałów substandardowych obiektów,
     - wytworzenie nowych, atrakcyjnych stref usługowych.
     Ilustruje to propozycja uzupełniającej zabudowy ulicy Kilińskiego, gdzie nową zabudową nawiązano do

skali i charakteru tej ulicy.

    Il. 3 - elewacje i przekrój w strefie ulicy Kilińskiego we Wrocławiu, (opracowanie konkursowe) [1]
 

    Dla  nowo  zrealizowanej  w  latach  70-tych  ulicy  Bolesława  Drobnera,  w  jej  strefie  przecięcia  z
planowana  tzw.  Trasą  Mostową,  zaproponowano  utworzenie  większego  zespołu  usługowo-
handlowego  z  parkingiem  dwupoziomowym.  Zaproponowano  przeprowadzenie  ulicy  Kilińskiego
dawnym  śladem,  jako  ciągu  pieszego  w  formie  uliczki  łagodnie  opadającej  i  przechodzącej  pod
przewidzianym z założeniach konkursowych skrzyżowaniem i poprowadzonej dalej w stronę Ostrowia
Tumskiego.

     Zadany układ komunikacyjny, tj. prowadzenie trasy północ - południe, zaproponowano w jej przebiegu
na północ rozdwoić na ulice równoległe Poniatowskiego i Żeromskiego, dając możliwość zachowania
w możliwie dużym stopniu wartościowej zabudowy istniejącej.

     Nową substancję mieszkaniową rozwiązano w układzie korytarzowo-klatkowym w znacznym rozstawie
pionów komunikacyjnych do ok. 40m, dając możliwość swobodnego kształtowania usług w dolnych
kondygnacjach.

     Poprzez zmienność  rytmu,  zastosowanie  niepowtarzalnego detalu,  elementy małej  architektury,
nietypową posadzkę i zieleń przyuliczną szukano dialogu z architekturą historyczną.

 



4 . Opracowanie pokonkursowe -  odkrywanie wartości zabudowy historycznej                    
    Działalność pokonkursową podjęliśmy w Miastoprojekcie Wrocław, największym wówczas i cieszącym

się dużą renomą wielobranżowym biurze projektowym, w pracowni architekta Jerzego Ossowicza.
     W rozwiązaniu pokonkursowym założono rewaloryzację  i  konsekwentne uzupełnianie  zastanego

układu  zabudowy  kwartałowo-obrzeżnej,  przy  przeprowadzeniu  niezbędnych  działań  sanacyjnych
istniejącej zdekapitalizowanej zabudowy.

     Działalność ta prowadzona była w trzech poziomach: 
   -  analizy  istniejącej  zabudowy,  określeniem  budynków  koniecznych  do  zachowania,  możliwości

wyburzeń  substandardowej  zabudowy,  określeniem  punktów  charakterystycznych,  akcentów
przestrzennych, rangi i charakteru ciągów ulicznych, 

   -  kompleksowego  opracowania  urbanistycznego,  z  wariantowym  rozwiązaniem  w  newralgicznych
miejscach tj. w strefie ulicy Dubois i samego Placu Bema,

   -  szczegółową  analizą  i  projektem  zabudowy  uzupełniającej  wybranego  kwartału,  określenie  jej
struktury przestrzennej i możliwości zastosowania preferowanego systemu prefabrykacji.

     W wyniku tych analiz  zaproponowano konsekwentne uzupełnianie istniejącej  zabudowy ciągami
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. (Il. 4)

   Przedstawiono także wariantowe rozwiązania związane z propozycją zmiany układu komunikacyjnego 
zarówno w strefie placu Bema jak i ulicy Dubois, które pozwoliłyby, zachować wartościowe fragmenty 
XIX-to wiecznej zabudowy.  (Il. 5)

Il.4 - opracowanie pokonkursowe - sytuacja, rozwiązanie podstawowe, autorz: arch. arch. Regina 
Bańkowska-Konarzewska, Ewa Grudziecka, Roman Grudziecki, Leszek Konarzewski - gł. projektant.

   



 Il.5 -  opracowanie pokonkursowe - sytuacja, wariant II.  autorz: arch. arch. Regina Bańkowska-
Konarzewska, Ewa Grudziecka, Roman Grudziecki, Leszek Konarzewski - gł. projektant.

     Generalnie dążono więc do takiego rozwiązania aby mógł być realizowany w maksymalnym stopniu 
proces rewaloryzacji rejonu, tworząc skończone zespoły wzdłuż uliczne i zamknięte wnętrza 
kwartałów. Charakterystykę projektowanej zabudowy przedstawiono na szeregu perspektywach z 
wykorzystaniem zdjęć stanu istniejącego, (przykład poniżej).

Il.6 - perspektywa ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Drobnera we Wrocławiu (opracowanie 
pokonkursowe). autorz: arch. arch. Regina Bańkowska-Konarzewska, Ewa Grudziecka, Roman 
Grudziecki, Leszek Konarzewski - gł. projektant.
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5 . Przebudowa i rewaloryzacja rejonu Placu Bema i ulicy Drobnera - realizacje

     5.1. Kwartał zabudowy ulic Bema, Na Szańcach, Świętokrzyska i  Sienkiewicza
    W wyniku dalszych analiz stanu istniejącego przystąpiono do projektu rewaloryzacji ww. kwartału,

którego linie regulacyjne budziły najmniejsze wątpliwości, a dla którego mogły być zaproponowane
dłuższe ciągi zabudowy, dające szansę zastosowania uprzemysłowionych metod budowy.

      W procesie rewaloryzacji  kwartału zaprojektowano likwidację lub poważne zmniejszenie terenu
funkcji nie związanych z potrzebami mieszkańców tego rejonu, funkcji obcych, tj. magazynu nasion
CNOS,  zakładu  garmażeryjnego  i  Centrali  Materiałów  Budowlanych.  Uzyskany  teren  pozwolił  na
zaprojektowanie trzech ponad 100 metrowych ciągów nowej zabudowy. Z uwagi na rangę istniejących
ulic, przyjęto tu różny charakter zabudowy, różną strukturę mieszkań i wielkość wprowadzanych usług.

      il. 8 - sytuacja całego kwartału ulic Bema Na Szańcach, Świętokrzyskiej i Sienkiewicza we Wrocławiu, 
      z końcowej fazy odzyskiwania terenu - oprac. autora,
  
     Dla ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Józefa Bema 5-15, ulicy o intensywnym ruchu, zaprojektowano dwie

kondygnacje usługowe i 5 kondygnacji mieszkaniowych, rozwiązując tu głównie mieszkania małe.  
   Dla  ulicy  Na  Szańcach  7-10,  ulicy  o  wyciszonym  charakterze,  jedną  kondygnację  usługową  i  6

kondygnacji mieszkalnych, tu głównie mieszkania większe a usługi o charakterze lokalnym.
Projektowana wielkość zabudowy:  
  -  w ciągu  zabudowy wzdłuż  ulicy  Józefa Bema powstało:   94  mieszkania  o 4.920 m2 powierzchni

mieszkań i 1.800 m2 powierzchni usług rozwiązanych w dwóch kondygnacjach.
    - w ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Na Szańcach powstało: 86 mieszkań o 5.040 m2 powierzchni   
     mieszkalnej, w większości mieszkania  duże,  przewietrzane i 785 m2 powierzchni usług.          



  W głównym ciągu  ulicy  Józefa  Bema,  dla  umożliwienia  uzyskania  dużych   przestrzeni  usługowych,
zaprojektowano  4  duże  sekcje  mieszkaniowe,  asymetryczne,  łączone  na  przemian  w  odbiciu
zwierciadlanym, umożliwiając wprowadzenie na przemian dwukondygnacyjnych usług i stosunkowo
krótkie dojścia do strefy wejściowej mieszkań, z prześwitów prowadzących do wnętrza kwartału.

il. 9. Projekt zagospodarowania terenu z fazy P.T. autorzy: arch. arch. Regina Bańkowska – Konarzewska, 
Roman Grudziecki, Ewa Grudziecka, Leszek  Konarzewski - gł. projektant,  Miastoprojekt - Wrocław, 
projekt 1983-85. 

il. 10. Elewacja ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Józefa Bema we Wrocławiu, autorzy: arch. arch. Regina
Bańkowska – Konarzewska, Roman Grudziecki, Ewa Grudziecka, Leszek  Konarzewski,  

        
    



 Ciąg zabudowy wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej
    Analogicznie określono charakter ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, jako ulicy obsługującej

i przyjęto konieczność realizacji 1 kondygnacji usług i 6 kondygnacji mieszkalnych, wpisując w ten ciąg
dwie zachowane późnodziewiętnastowieczne kamienice mieszczańskie. W strefie parteru konieczne
było  wprowadzenie  dla  obsługi  wewnątrz  niego  usytuowanych  funkcji  obcych,  dwóch  szerokich
przejazdów.

        il. 13 - Projekt zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej we Wrocławiu, z fazy P.T. 
                   autorzy: arch.  Leszek Konarzewski, arch.Regina Bańkowska S.P. Format – Wrocław, rok 1990.

     Budynek wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej 28-34 i  Sienkiewicza 10 o jednej kondygnacji  usługowej i  6
mieszkalnych, pierwotnie w fazie koncepcji zaprojektowany został z wykorzystaniem w kondygnacjach
mieszkalnych systemu Wrocławskiej Wielkiej Płyty.

   W latach następnych, już w trakcie realizacji żelbetowej kondygnacji usług, na wniosek wykonawcy
została  zmieniona technologia budynku na  tradycyjną murowaną ze stropami gęstożebrowymi.

     Zachowany został jednak charakter zabudowy, rytm zmiennej skali elewacji, detal wykuszy, werand i
balkonów, akcent narożnika.

     Wielkość budynku to: 81 mieszkań o 4.930 m2 powierzchni mieszkalnej i 820 m2 usług, 
     z przeznaczeniem na sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne.
     Tu, z uwagi na poziom terenu, istotą założenia było rozwiązanie wspólnej strefy wejściowej  w postaci

podcieni do usług i sąsiednich dwóch pionów mieszkaniowych, co wynikało również z konieczności
podniesienia poziomu parteru od strony ulicy.



il. 14  - Elewacja budynku od ulicy Świętokrzyskiej 28-34, róg Sienkiewicza, we Wrocławiu, 
     autorzy: arch. Regina Bańkowska-Konarzewska, arch. Leszek Konarzewski, B.P."Format", proj.1987-88.

il. 15 - widok zrealizowanego budynku od narożnika ulic Sienkiewicza i Świętokrzyskiej,   we Wrocławiu,
autorzy: arch. Regina Bańkowska-Konarzewska, arch. Leszek Konarzewski, B.P. "Format", proj. 1987-88.

    W latach następnych został zaprojektowany pozostały budynek będący uzupełnieniem zabudowy tej
pierzei, od strony ulicy Świętokrzyskiej 40, 42 i  Na Szańcach 15. Budynek o podobnej strukturze o
jednej kondygnacji usług i 6 mieszkaniowych, mieści 41 mieszkań o powierzchni mieszkań 2470 m2 i
290 m2 usług, projektowany już i wykonany był w technologii tradycyjnej.

    Skalą zabudowy budynek nawiązuje do zabudowy istniejącej obu sąsiednich ulic, tworząc także swoim
narożnikiem nowy akcent przestrzenny.



     il.16  –  widok zrealizowanego budynku narożnika ulic Świętokrzyska i Na Szańcach we Wrocławiu,
autorzy: arch. Regina Bańkowska-Konarzewska, arch. Leszek Konarzewski, B.P. "Format", proj. 1994.

 5.2. Kwartał  zabudowy ulic Kilińskiego, Drobnera, Probusa  i Jedności Narodowej we Wrocławiu.
     Kwartał  został  stworzony  w  zasadzie  z  nowych  ciągów  zabudowy,  dwóch  pierzei  wzdłuż  ulicy

Kilińskiego i ulicy Drobnera, przy czym zostało zrealizowane rozszerzenie gabarytów pasa drogowego
ulicy  Kilińskiego,  w  nawiązaniu  do  późniejszych  regulacji  z  końca  XIX  wieku  i  dalej  wzdłuż  nowo
powstałej ulicy Bolesława Drobnera, do połączenia z zachowaną zabudową ulicy Jedności Narodowej,
zabudowy pochodzącej z przełomu XIX i XX wieku. Z uwagi na kształt kwartału, zbliżenie obu pierzei,
zaproponowano wytworzenie poprzecznego przejścia-pasażu łączącego obie przeciwległe ulice.

il. 17 - sytuacja kwartału ulic Kilińskego, Drobnera, Jedności Narodowej we Wrocławiu - faza ZTE, 
autorzy:  arch. Regina Bańkowska-Konarzewski, arch. Leszek Konarzewski, PUA-SARP, proj. 1986-87.



     Zaproponowana została tu także struktura zabudowy o 2 kondygnacjach usługowych i 5 mieszkalnych. 
Przy zachowaniu wcześniejszej zasady kształtowania strefy obsługi mieszkańców polegającej na  
łączeniu na przemian w zwierciadlanym odbiciu asymetrycznych sekcji mieszkalnych, umożliwiono 
wprowadzanie dużych powierzchni usługowych w dwóch dolnych kondygnacjach.

   Wzdłuż  ulicy  Kilińskiego,  chcąc  utrzymać  wysokość  7  kondygnacji,  z  uwagi  na  skalę  istniejącej
zabudowy,  zaprojektowano  wycofanie  dwóch  górnych  kondygnacji,  uskokami  i  skośnym  dachem,
utrzymując  skalę  pierwszoplanowej  ściany  elewacji  nie  wyższą  niż  przeciwległa  średnia  wysokość
pierzei tej ulicy.

     Ciąg zabudowy wzdłuż ulicy Kilińskiego 28-34 zawiera: 1.430 m2 powierzchni usług i 76 mieszkań o
3.490 m2 powierzchni mieszkalnej. Z uwagi na mniej uciążliwy charakter ulicy, zaprojektowano tu w
większości mieszkania duże.

     

 

il. 18  -  elewacja ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Kilińskiego we Wrocławiu, faza ZTE 
    autorzy:  arch. Regina Bańkowska-Konarzewski, arch. Leszek Konarzewski, PUA-SARP, proj. 1986-87.
 

 il. 19 -  widok zrealizowanej zabudowy  wzdłuż ulicy Kilińskiego we Wrocławiu, 
 autorzy:  arch. Regina Bańkowska-Konarzewski, arch. Leszek Konarzewski, PUA-SARP, proj. 1988-89.   



      W rozwiązaniu wykorzystano system prefabrykacji WWP, głównie dla struktury wewnętrznej części
mieszkalnej budynku, zachowując jednak dla ścian pierwszoplanowych wykonanie murowanych ścian
warstwowych oraz indywidualnego detalu balkonów, tarasów i werand.

     Dalszy ciąg zabudowy wzdłuż ulicy Kilińskiego 22-26 do narożnika z ulicą Drobnera 38, to  wielkość:
1.550 m2 usług, 68 mieszkań o 3.800 m2 powierzchni mieszkalnej.

     Zaakcentowanie tego naroża uznano za konieczne jako nowy punkt orientacyjny - akcent miejscowy.
il. 20 - widok narożnika ulic Kilińskiego – Drobnera we Wrocławiu, faza ZTE,
autorzy:  arch. Regina Bańkowska-Konarzewski, arch. Leszek Konarzewski, PUA-SARP, proj. 1986-87.

Dla pierzei ulicy Bolesława Drobnera, z uwagi na jej oczekiwany wielkomiejski charakter ale także z 
uwagi na uciążliwość komunikacyjną i południową ekspozycję, wprowadzono  tarasy nad częścią usług 
i osłony szklane części mieszkalnej w formie werand.

il. 21 - widok zrealizowanego ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Drobnera, od narożnika ulicy Kilińskiego,  
 autorzy:  arch. Regina Bańkowska-Konarzewski, arch. Leszek Konarzewski, proj. 1989-91.



Środkowej części tej pierzei, zabudowie od ulicy Drobnera 32-36, nadano specjalny charakter, z uwagi 
na proponowane przejście – pasaż. Ze względu na rangę tej ulicy o znacznej uciążliwości 
komunikacyjnej i południową ekspozycję elewacji, również zastosowano  tarasy nad usługami, 
wycofanie kaskadowe części mieszkalnej oraz werandy i balkony.

il. 22 - widok zrealizowanej środkowej pierzei ulicy Bolesława Drobnera, nr 32-36, we Wrocławiu,
     autor:   arch. Leszek Konarzewski, proj. 1996-97, PUA-SARP.

    Te  trzy  kolejne  sekcje  Drobnera  32-36,  o  wielkości  1.140  m2  usług,  59  mieszkań  o  3.200  m2
powierzchni mieszkalnej, projektowane były w końcu lat 90-tych i realizowane w latach następnych.

     W  rozwiązaniu  samej  struktury,   również  oparto  się  o  system  prefabrykacji  WWP  dla  części
mieszkaniowej, zachowując jednak możliwość dla elewacji przedniej zastosowania murowanych ścian
warstwowych, z indywidualnym detalem  balustrad, werand i loggii.

     Dalsza zabudowa został na tym etapie przerwana z uwagi na niemożliwość wyburzenia pozostałych od
strony ulicy Jedności Narodowej oficyn. Procedura indywidualnego rozwiązania tej części zabudowy
przy zmianach własnościowych, powstałym Planie miejscowym, została odłożona na dalsze lata.

6 . Stosowane systemy budowlane                                                                                               
W latach 80-tych istniały następujące systemy prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego:
WWP, W-70, Wk-70, a także np. elementów stropowych jak choćby popularnych płyt kanałowych.
Władze  zabiegały  intensywnie,  aby  zastosować  w  maksymalnym  stopniu  preferowany  system
realizacji, w naszym wypadku   system Wrocławskiej Wielkiej Płyty - WWP.
Naszą ambicją było z kolei, aby mieć jak największą  swobodę w kształtowaniu  tej zabudowy.
W  wyniku  wielu  dyskusji  i  negocjacji  uzgodniono,  że  struktura  wewnętrzna  części  mieszkalnej
budynku, rozwiązana będzie z zastosowaniem prefabrykatów w maksymalnym stopniu , natomiast
ściany pierwszoplanowe, zewnętrzne mogły być wykonane tradycyjnie a ściany w drugim planie
także z prefabrykatów. Kondygnacje usługowe i podziemia rozwiązywane były jako monolityczne,
żelbetowe, w części przedniej w szkielecie, z prefabrykowanymi stropami  z płyt kanałowych.
Ściany tradycyjne były rozwiązane jako  ceramiczne, warstwowe z izolacją z wełny mineralnej lub
styropianu  w środku.



il. 24 - segment kondygnacji mieszkalnej ulicy Bema we Wrocławiu, zrealizowany z zastosowaniem 
w strukturze wewnętrznej systemu WWP, faza PT, proj. rok1983-85.



il. 25 - segment kondygnacji mieszkalnej ulicy Kilińskiego we Wrocławiu zrealizowany z zastosowaniem w
strukturze wewnętrznej budynku systemu WWP,  faza PT. proj. rok 1988-89.

7 . Pozostałe rozwiązania zabudowy wzdłuż ulicy Drobnera do ulicy Jedności 
Narodowej  we Wrocławiu 
Ostatecznie budynek narożny ulic Drobnera, Probusa i Jedności Narodowej został zaprojektowany:  
I etap w latach 2010-2014, a zrealizowany w latach 2014-2018, II część projektowana w latach 2020-
2022, trwa realizacja. Budynek w sposób możliwie współczesny nawiązuje do zabudowy historycznej,
utrzymując główne cechy takiej określonej procesem rewaloryzacji zabudowy.

il. 40 – widok zrealizowanego 1 części budynku Drobnera, Jedności Narodowej we Wrocławiu,
autorzy: arch. arch. Leszek Konarzewski, Marek Konarzewski, Maja Pawłowska, 2010-2018.

Druga część tego budynku,  który zawiera także w sobie przebudowę i  rozbudowę XIX-to wiecznej
oficyny, kończy zabudowę tego kwartału.  

il. 41 - elewacja frontowa projektowanej zabudowy od ulicy Drobnera we Wrocławiu, faza P.B.
autorzy: arch. arch. Leszek Konarzewski, Marek Konarzewski, Maja Pawłowska, 2010-2022.



8. Ciągłość kulturowa w architekturze - czy to problem, wnioski do dyskusji.              
W prowadzonym procesie przebudowy i rewaloryzacji w rejonie Placu Bema i ulicy Drobnera,  wiele 
istniejących rozwiązań architektonicznych, uwarunkowanych historycznie, budziło nasze 
zainteresowanie. Można je określić w następujący sposób,
w zakresie architektury:
-  wyróżnienie  i  eksponowanie  narożnika  zabudowy,  stanowiącego  lokalny  akcent,  ułatwiającego
orientację,
- trójpodział w kształtowaniu elewacji budynku - cokół, korpus i zwieńczenie budynku, bo każda z tych
części, z uwagi na inne usytuowanie i związane z tym wymogi, może być inaczej ukształtowana;
parter ma bezpośredni kontakt z terenem,  pośrednie kondygnacje mogą się nie różnić, a najwyższa
kondygnacja daje szansę na indywidualne rozwiązanie,
-  dachy skośne,  mansardowe,  stosowane tutaj  częściowo, pozwalają  optycznie zróżnicować  skalę
zabudowy i poprawić doświetlenie przeciwległej pierzei ulicy,
- wyeksponowanie w ciągu elewacji parteru wejść do części mieszkaniowej między witrynami usług,
jako podstawowej   funkcji budynku, pozwala nadać mu oczekiwaną rangę, podnieść prestiż,
- nadanie indywidualnego charakteru osłonom balkonów, loggii, wykuszy czy zwieńczeń,
pozwala na rozróżnienie budynku z ciągu zabudowy oraz ułatwia orientację,
- docenienie dobrego rzemiosła i solidnej jakości wykonawstwa.
w zakresie urbanistyki:
- utrzymanie ciągłości zabudowy pierzei, co pozwoli maksymalnie wykorzystać infrastrukturę ulicy i
ułatwić dostępność komunikacyjną,
-  tworzenie   przestrzeni  wnętrz  kwartałów  o  ograniczonej  dostępności,  co  pozwala  wytworzyć
przestrzeń półprywatną, ograniczyć dostęp postronnym osobom, wytworzyć strefy  ciche, przestrzenie
najbliższej rekreacji dla mieszkańców.

W  pracy  projektowej  staraliśmy  się  z  tych  doświadczeń  korzystać,  twórczo  je  przetworzyć,
zaproponować współczesne odpowiedniki, szukać harmonii z architekturą historyczną.
Można  powiedzieć,  że  sąsiedztwo  zobowiązuje,  a  zwłaszcza  dobre  sąsiedztwo,  a  przynajmniej
powinno.
Nie  jest  to  nic  nowego,  w architekturze  zawsze  korzystano  z  doświadczeń  poprzedników.  Można
stwierdzić, że modernizm był reakcją na historyzującą architekturę XIX wieku, a reakcją na modernizm
był po-modernizm, czego skrajnym przypadkiem był postmodernizm.
Teraz ponownie daje się odczuć powrót w architekturze do modernistycznych założeń,  uproszczeń
kształtu brył budynku i ich form, no cóż "Panta rhej", byle jednak coś z tych wartości pozostało.

                                                                                                                       Dr inż. arch. Leszek St. Konarzewski


