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Dariusz Kozłowski

Dom pod gwiazdami albo 
pochwała różnorodności

The House under the Stars or the 
praise of diversity

The  need  for  originality  in  art  and  architecture 
has replaced the need for beauty. Somewhere close to 
these categories,  there  is also a category of  the need 
for spatial order as opposed  to diversity. These  issues 
can  be  seen  in  the  project  of  an  architectural  event: 
The  Children’s  Village  in  Oświęcim;  International 
Collaboration Project.  

1. Modernistyczna kontynuacja klasycyzmu
Nie oglądając się na zbyt odległą przeszłość ar

chitektury, można powiedzieć, że  tendencje zmierzają
ce  ku  idei  uporządkowania  świata  i  pragnienie 
swobodnych  uformowań  czy  może  malowniczości 
kształtów  istniały  zawsze,  w  cyklicznych  przebiegach, 
kolejnych  lub  równoczesnych.  Istniały  także  miejsca, 
obszary  lub  okresy,  kiedy  nie  zwracano  na  to  uwagi. 
W  każdym  razie  definicja  architektury: Architektura  to 
sztuka  kształtowania  przestrzeni,  stała  się  własnością 
i dobrem ogólnym, i próbując tworzyć nowe, nie dysku
tujemy z nią. Mimo iż nie wiemy, co to jest sztuka, i nie 
wiemy, co to  jest przestrzeń. A  jednak ta, pełna pychy, 
definicja  nie  mówi  nic  o  ważnej  potrzebie  człowieka, 
o  potrzebie  porządku. A  może  architektura  to  sztuka 
porządkowania  przestrzeni?  Albo  może  jednak  archi
tektura to sztuka demolowania przestrzeni?

Określenie sztuka kształtowania przestrzeni dla 
architektury mieszkaniowej  oznacza  co  innego  niż  dla 
budowy katedr i pałaców. Problem dostrzegł Le Corbu
sier  i w 1922 r. zareagował projektem przebudowy Pa
ryża.  Projekt  tyleż wizjonerski,  co  utopijny,  niemożliwy 
do  realizacji.  Posiadał  jednak  wartość  w  czym  innym 
niż  architektoniczna  forma.  Obrazowo  zwrócił  uwagę 
na miasta zarośnięte gęstą strukturą domów, zakładów 
produkcyjnych,  fabryk,  stajni,  na  fatalne  warunki  sani
tarne mieszkańców. „W tym czasie przeciętny pokój by
wał zamieszkiwany przez kilka  rodzin, w biedniejszych 

dzielnicach Paryża jedna toaleta służyła siedemdziesię
ciu osobom, a kran z zimna wodą był luksusem. Fabry
ki  i  warsztaty  ulokowane  w  środku  dzielnic 
mieszkaniowych  wydzielały  z  siebie  dym  i  ścieki.  (...) 
Ciągłym  zagrożeniem  była  cholera  i  gruźlica.  Na  uli
cach w dzień  i w nocy  trwał wzmożony ruch (...)”1. Le 
Corbusier  powiedział:  „Wszystkie  miasta  popadły 
w stan anarchii. Świat  jest chory”. Wizja idealnego Pa
ryża wielkiego Francuza  była  na  tyle  przerażająca,  że 
spotkała się z  totalną krytyką. Nie podnoszono sprawy 
równie przerażającego porządku tej przestrzeni miasta. 
A owe zatłoczone zabudową miasta wywołały potrzebę, 
mówiąc w wielkim uproszczeniu, porządku architektury. 
Kto  odczuwa  taki  wymóg,  nie  jest  jasne  także  dziś. 
Przekonałby się o  tym mistrz Le Corbusier, gdyby śle
dził  los  kwartału  zabudowy  mieszkaniowej  Modernes 
Fruges w Pessac (1924), dzieła wczesnego  i czystego 
modernizmu,  rzeczy zdewastowanej przez dostosowa
nie do gustów użytkowników.

W  latach 20.  i 30. XX wieku, czyli na początku 
ery  architektury  współczesnej,  powstała  wielka  liczba 
projektów  osiedli  mieszkaniowych,  niekiedy  utrwalo
nych zrealizowanymi obiektami. Kierując się tym razem 
do Niemiec, można dostrzec nurty  racjonalistyczne  łą
czące geometryczne dociekania formalne z „preteksta
mi architektonicznymi” z interesujących twórcę w jakiejś 
chwili  zakresów.  Mogły  to  być  idee  „nowoczesności” 
równie  dobrze  jak  szlachetnej  przeszłości.  Można  tu 
przywołać  skrajnie  racjonalistyczny  projekt  osiedla 
Dammerstock  w  Karlsruhe  (1928)  autorstwa  Waltera 
Gropiusa lub dzieło tegoż architekta i Stefana Fischera 
–  osiedle  Haselhorst  w  Berlinie  (1928).  Inaczej  upo
rządkowana  przestrzeń  pokazuje  berlińskie  Hufeisen
siedlung  zaprojektowane  przez  Ernsta  Engelmanna 
i Emila Fangmeyera (1925) czy zespół budynków Run
dlin,  w  kształcie  trzech  koncentrycznych  okręgów,  ar
chitekta  Huberta  Rittera  w  Lipsku  (1930).  To  ostatnie 
osiedle  przywodzi  namyśl  uformowania  i  idee  znane 
z historii.

Niestety czas  (i marne projekty, niestety zreali
zowane)  zatarł  obrazy  i  pamięć  o  tych wzorcach  upo
rządkowanej  architektury  i  świata.  Nastąpiło  także 
znużenie monotonią osiedli i przemysłowo wytwarzanej 
architektury – ogólne znużenie sztuką.
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I wtedy nastała era różnorodności – zwana póź

nym modernizmem. Architekturę późnego modernizmu 
cechowało zagubienie jasności znaczeń. Także tworze
nie  indywidualnych  reguł,  skrajny  indywidualizm,  brak 
możliwości porozumienia mówiących różnymi językami.

2. Wioska dziecięca i Dom pod gwiazdami
Koncept Wioski dziecięcej w Rajsku k. Oświęci

mia  (oficjalna  nazwa: The Children’s Village  in Oświę
cim;  International Collaboration Project,  1991)  powstał 
w  atmosferze  wielu  inicjatyw  architektów  owych  cza
sów, tworzących teoretyczne projekty dla ćwiczeń inte
lektualnych  i  projektowych,  publikowanych,  by 
zainteresować krytyków i... świat!

Jednym z takich wydarzeń była realizacja inicja
tywy  Janusza Marszałka  lokalnego  rezydenta między
narodowej  organizacji  S.O.S.  Kinderdorf,  w  kraju 
Fundacji MAJA  organizującej  „wioski”,  zespoły  domów 
rodzinnych  dla  sierot  w  Polsce.  Wydarzenie,  jak  się 
okaże  w  przyszłości,  będzie  także  grą  intelektualną 
i projektową, bez szans na realizację. Stroną organizu
jącą projekt zajął się Tomasz Mańkowski, kierownik Ka
tedry Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej. To on stworzył zarys koncepcji 
zespołu domów wraz z obiektami  towarzyszącymi. Nie 
bez wpływu na atmosferę  towarzyszącą projektowaniu 
domów  miała  lokalizacja  wioski:  pobliże  Oświęcimia 
i obozu Auschwitz, a także patron tej Wioski dziecięcej 
– doktor Janusz Korczak zamordowany w 1942 r.

Przewidywano 12 domów, każdy dla 6–8 dzieci 
o skromnej powierzchni 150 m². Program przewidywał: 
dwa  pokoje  jednoosobowe  (10 m²  każdy),  trzy  pokoje 
dwuosobowe  (15  m²  każdy),  sypialnię  i  łazienkę  dla 
matki domu (20 m²), pokój dzienny (30 m²), kuchnię (29 
m²),  dom  dla  asystentki matki  domu,  nazywanej  „Cio
cią” (15 m²), dwie łazienki dla dzieci (15 m²).

Ważną  decyzją  przestrzenną  było  założenie 
projektowe  całości  „zespołu  mieszkaniowego”:  domy 
zostały zlokalizowane na obszarze kwadratu o wymia
rach 104x104 m o czterech działkach na każdym boku. 
W ten sposób uzyskano 12 działek i wewnętrzny ogród 
o wymiarach 48x48 m. Kwadratowe, iście klasycystycz
ne założenie otaczał szpaler drzew, a całość uzupełnia
ła  droga  kołowa  otaczająca,  i  osiowo  zlokalizowane 
obiekty  towarzyszące,  mieszczące  pomieszczenia  ad

ministracyjne i gościnne. Odnosi się wrażenie, że zało
żenie projektowe prezentowało raczej ogólna ideę zapi
saną schematycznie niż skończone opracowanie, mimo 
iż możliwość  realizacji projektu zapowiadała konkretna 
lokalizacja  uzgodniona  z władzami  architektonicznymi. 
Idea formy wioski dziecięcej miała zapewnić jednakowe 
warunki  przestrzenne  dla  wszystkich  domów.  W  rze
czywistości miejsca  poszczególnych  domów oferowały 
różne ułożenie w stosunku do stron świata (warunki na
słonecznienia) i pozornie jednakowe ułożenie w stosun
ku  do  wewnętrznego  ogrodu.  W  projekcie  osiedla 
zapomniano zupełnie o samochodach!

Do gry zaproszono architektów ze świata i Pol
ski. Architekci pracowali społecznie. Lokalizacje szcze
gółowe  domów  wybrano  losowo.  W  wydarzeniu 
architektonicznym wzięli udział: Fumihiko Maki z Tokio 
i Kan (Mikihiro) Mimura z School of Art and Design Uni
versity of Tsukuba; Mario Botta z Lugano i Aurelio Gal
fetti  z  Bellinzony;  Gianni  Fabbri  i  Gianugo  Polesello2 
z  Istituto  Universitario  di Archiettura  di  Venezia;  Ger
hard Dürschke z Düsseldorfu i Stefan Scholz z Berlina. 
Oraz  architekci  z  Krakowa,  z  Katedry  Architektury 
Mieszkaniowej  Wydziału Architektury  Politechniki  Kra
kowskiej: Tomasz Mańkowski, Maria Mańkowska, Zofia 
Nowakowska oraz Dariusz Kozłowski. Wyniki  prac  za
prezentowano w licznych publikacjach3.

Podróż po Wiosce dziecięcej wygodnie  jest za
cząć  od  domu  z  racji  usytuowania  w  narożnikowej 
działce i wyrazistości formy, co czyni rzecz zwracającą 
uwagę. Autorem  jest  naturalnie  Mario  Botta.  Jest  rok 
1993, Mario Botta jest znanym architektem, twórcą licz
nych domów jednorodzinnych, w tym może najbardziej 
znanego w Stabio, Casa Rotonda (1980–1982), w Tici
no, w Szwajcarii. Autorstwo domu w Rajsku jest rozpo
znawalne, jak zazwyczaj. Wizja domu należy do zbioru 
projektów domów Botty eksplorujących geometrię wal
ca  jako  „pretekst” architektoniczny. Ta  idea będzie wy
korzystywana  wielokrotnie  i  kontynuowana  nie  tylko 
w projektowaniu domów jednorodzinnych. Tu walec zo
stał  nazwany  przez  autora  „wieżą”.  Dom  jest  okazały 
i  to  go  wyróżnia.  Kompozycja  podporządkowana  jest 
osiowości  przekątniowego  założenia;  działka  jest  na
rożna,  i  tak  umieszczone  wejście.  „Oś  funkcjonalna 
i  przestrzenna  rozmieszczenia  wnętrza  budynku  sku
piona  jest wokół centralnego otworu w celu umożliwie
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nia komunikacji wizualnej pomiędzy dwiema naziemny
mi kondygnacjami”4, co wspomoże także integrację ży
cia  w  domu,  wyjaśnia  autor  projektu.  Wnętrze,  na 
wszystkich kondygnacjach, jest dokładnie symetryczne. 
Trzy  kondygnacje  nadziemne  (jedną  podziemną)  uzu
pełniono  tarasem  dachowym  otoczonym  murem, 
z  okrągłymi  otworami  „okiennymi”.  Forma budynku  re
alizuje  pomysł  szwajcarskiego  architekta  dotyczący 
właśnie  rozwiązania  okien.  Okna  rozumiane  jako  pro
stokątny  otwór w  ścianie  z  pobłyskującą  szybą  ukrytą 
w grubości muru. Otwory ukrywające okna nie są pro
stokątne,  ukrywają  przeszklenia  gdzieś  w  głębi  bryły. 
O materiale budowlanym, a można było się spodziewać 
bloczków betonowych, opis milczy. Jak się wydaje, sil
na  forma  architektoniczna  domu,  o  cechach  obiektu 
monumentalnego, zupełnie nie jest zainteresowana są
siedztwem innych budynków. W zespole różnorodnych 
form niekiedy o niewykształconej osobowości pełni rolę 
porządkującego znaku.

Ideę domu projektu Gianugo Polesello i Franci
sco Polesello  zbudowano  na  zupełnie  innej  koncepcji. 
Jest  to  dom dwukondygnacyjny,  nie  licząc  jednej  kon
dygnacji podziemnej.

„Architektura  domu  jest  (może  być  to  jest  nie
uniknione) metaforą »Villa Italiana« na polskim gruncie; 
korzystanie z pergoli,  integracja między wewnątrz  i na 
zewnątrz,  samo  pojęcie  domu,  w  ogrodzie,  kolumny 
klasycznej  ewokacji  itd.”5  wyjaśniają  autorzy  istnienie 
kolumn  i  pergoli  wśród  absolutnie  funkcjonalistycznej 
architektury. Szczególne znaczenie autorzy przywiązu
ją  do  kolumn,  masywnych  elementów,  które  przecież 
nic nie niosą pełniąc wyraźnie ową funkcję symboliczną 
związaną ze znaczeniem „Villa Italiana”. Wydaje się, że 
osiem  kolumn  pomalowanych  na  czerwono  (co  widać 
także na bardzo estetycznej prezentacji  projektu)  zdo
minowało formę obiektu, a z pewnością formę elewacji 
(fasady?) ogrodowej. Zaprojektowany przez weneckich 
architektów dom w stosunku do całości  formy osiedla–
wioski  zajmuje pozycję neutralną, wyróżnia  się  kolum
nadą;  „Villa  Italiana”  wśród  domów  dla  sierot  brzmi 
dość surrealistycznie.

Dom  autorstwa  Stefana  Scholza  zajmuje miej
sce w kolejnym narożniku planu osiedla. Podobnie  jak 
dom Mario  Botta  ta  sytuacja  jest  wykorzystywana  dla 
stworzenia idei domu rodzinnego w Wiosce Dziecięcej. 

Trzypiętrowy  (plus  kondygnacja  podziemna)  dom  zaj
muje plan trójkąta powstałego po odcięciu połowy sze
ścianu;  drugą  połowę  zaznaczono  na  planie  słupami 
„niby  ogrodzenia”.  Tak  to  przedstawia  autor:  „Miejsce 
budowy w narożniku północnozachodnim Wioski Dzie
cięcej zainspirowało mnie do zaprojektowania domu na 
planie  trójkąta.  Wszystkie  pomieszczenia  w  budynku 
wychodzą w  kierunku  południowowschodnim,  z  wido
kiem  na  centralny  punkt  miasta”6.  Najważniejsze  po
mieszczenia  otwierają  się  na  ogród,  demonstrują  to 
duże otwarcia przeszkleniami okien. W obiekcie o prze
kątniowej symetrii wpisanym w narożnik działki i zespo
łu  domów,  zauważyć  można  niesymetryczne 
umieszczenie  wejścia  do  budynku.  Na  terenie  działki 
zaprojektowano  drzewo.  Autor  obiektu  nie  poprzestał 
na zaprojektowaniu budynku według idei racjonalistycz
nych;  równie ważne było dla niego uczestnictwo w ze
społowej  grze  w  architekturę.  Obiekt  jest  integralną 
częścią całości;  jego  istnienie poza wioską byłoby nie
celowe.

W  niełatwym  do  przeanalizowania  i  opisania 
projekcie  Gerhard  Dürschke  przedstawia  ideę  domu: 
„Budynek  został  zaprojektowany w  formie  konwergicz
nych  kształtów,  których  głównym  składnikiem  jest  oś 
skierowana  w  kierunku  północnowschodniej  i  central
nej przestrzeni między domami jednorodzinnymi”7. Za
sada  kompozycji  domu  rozwija  się  wokół  symboliki 
centralnie umieszczonego stołu, miejsca spotkań. Dwu 
kondygnacyjny  budynek,  z  częścią  podpiwniczoną, 
w  istocie  jest  kompozycją  swobodną.  Linię  zabudowy 
traktuje  linię  zabudowy  bez  wielkiej  estymy:  wyłamuje 
się z niej.

W następny narożniku obszaru wioski przedsta
wił  projekt  domu Kan  (właściwie Mikihiro) Mimura.  Ja
poński  architekt  pragnie  rozwiązaniem 
architektonicznym domu  rozwiązać problem społeczny 
dzieci  pozbawionych macierzyństwa,  zamieszkujących 
domy  w  Wiosce  Dziecięcej.  „Wieża,  Tunel  bramowy 
i  formacje  zewnątrzpokojowe  są ucieleśnieniem  łatwe
go  rozpoznania »Mój dom«  i »Mój pokój«,  jak  również 
»Innych domów«,  jako pierwszego kroku  i  identyfikacji 
wśród  solidarności”8.  Skomplikowana  bryła  obiektu 
składa się z drobnych (takie wrażenie można odnieść) 
elementów  kubaturowych.  Szereg  sześciu  elementów, 
wąskich, ok. 3 m szerokości, nierównej wysokości przy
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kryto dwuspadowymi dachami. Bryłę uzupełnia wyższa 
wieża mieszcząca także klatkę schodową. Raczej swo
bodny układ całości wyróżnia się zdecydowanie z całe
go  układu  domów.  Trudno  powiedzieć  czy  zakłóca 
porządek  rzeczy  architektonicznych;  trzeba  przypo
mnieć,  że  projekty  domów  rodziły  się  bez  informacji 
o  sąsiedztwie  i  naturalnie  o  całości  układu,  a  jedyną 
wytyczną  porządkującą  była  obowiązująca  linia  zabu
dowy.

Aurelio Galfetti  łączony w czwórcę: Luigi Snoz
zi,  Livio  Vacchini, Aurelio  Galfetti,  Mario  Botta,  z  racji 
miejsca  pracy  i  życia  w  szwajcarskim  regionie  Ticino, 
pracy  jako kontraktowi profesorowie w École Polytech
nique Fédérale de Lausanne, racjonalistycznym podej
ściu  do  architektury  i  betonu  –  przedstawił  projekt 
obiektu oparty na niezwykle zdyscyplinowanej idei o wi
docznych  tendencjach minimalistycznych.  Zasadę  roz
wiązania  funkcjonalnego  (i  formalnego!)  zwięźle 
przedstawia  autor:  „Budynek  jest  podzielony  na  dwie 
części;  dolna  część  –  dzienna,  całkowicie  otwarta, 
i  górna  część  z  zamkniętymi  pokojami  skierowanymi 
w  kierunku  wnętrza”9.  Funkcje  rozłożono  na  czterech 
kondygnacjach, jednej podziemnej (przestrzeń wspólna 
do  pracy)  i  trzech  nadziemnych.  Szczegółowo  rozwią
zano otoczenie domu zespolone funkcjonalnie z mocno 
przeszklonym parterem dzieląc je na cztery strefy; wej
ściową, taras z pergolą przed domem, ogród kwiatowy, 
warzywniak; uzupełnia  to ogród na dachu. Wydaje  się 
jednak, że architektowi chodziło nade wszystko o efekt 
formalny:  na  lekkiej  podstawie  zbudował  sześcian  – 
czystą, silną formę. To wrażenie potęguje fakt zupełne
go braku okien! Przeciwległe elewacje rozcinają jedynie 
duże pojedyncze, prostokątne otwory. To one kryją na 
bocznych  płaszczyznach  przeszklenia  okien.  Całość 
projektu  domu  rozwiązano  z  elegancją  znana  innych 
zrealizowanych  projektów Aurelio  Galfettiego,  nie  uni
kając zabawy w symetrię. W zespole obiekt zachowuje 
powściągliwość; nie odwraca uwagi od sąsiedztwa, zo
stawia komentarz na temat swojego kształtu dla znaw
ców architektury lapidarnej.

Kontynuując  podróż  wokół  Wioski  Dziecięcej 
w Rajsku,  dotrzeć można  do  kolejnej  działki  narożnej. 
To  miejsce  przewidziano  dla  projektu  domu  Fumihiko 
Maki z Tokio,  laureata Nagrody Pritzkera w 1993 roku. 
„Dom Dziecka prezentuje  niepowtarzalny graficzny wi

zerunek  domu;  jego  centralna  wieża  ma  wyrazić  coś 
niezwykłego  o  strukturze  rodziny.  Ponieważ  brak  rów
nowagi pomiędzy górnymi i dolnymi częściami, dom za
równo  potwierdza  nasze  oczekiwania  »domu«,  jak 
i  zadaje  pytania  o  konwencjonalną  definicję  »rodzi
ny«”10 – raczej komentuje niż wyjaśnia architekt. Dom 
jest  „naturalnie oryginalny”,  jeśli  to coś opisuje. Obiekt 
składa  się  z  trzykondygnacyjnej wieży  przekrytej  dwu
spadowym  dachem,  otoczonej  parterową  podbudową 
z  rozległym  spadzistym  dachem.  „Tradycyjna”  całość 
prezentuje delikatnie zdekomponowaną spójność formy 
nieznajdującej,  jak się wydaje, odniesień do rodzimych 
regionalizmów. Architekt poprzestał na zaprojektowaniu 
domu,  nie  troszcząc  się  o  jego  otoczenie. W  zespole 
domów wioski dom autorstwa Fumihiko Maki może za
jąć pozycję obiektu istniejącego tu zawsze, a może tyl
ko  od  dawna  w  symbiozie  z  miejscem,  niekoniecznie 
z nowym architektonicznym kontekstem.

Gianni  Fabbri  poprzedził  projektowanie  domu 
analizą  architektury  przeszłości  domu:  „W mojej  opinii 
konieczny  jest  powrót  do  pradawnych  elementów  do
mu, do niemal rytualnego charakteru przestrzeni domo
wej  i  organizacji  domu  jako  historii  pochodzącej  od 
wieków, wieloletniej tradycji. Historia jest pytaniem, któ
re zaczyna się od wejścia”11. Wydaje się to założeniem 
słusznym i interesującym, lecz zagadnienie można uzu
pełnić  pytaniem:  Domu  z  jakiego miejsca  świata? Tak 
czy  inaczej problem wydaje się bardziej  realny niż po
szukiwanie odniesień do „Villa Italiana”. Wydaje się, że 
architekt umieścił w projektowanym obiekcie dwa świa
ty. Parterowa bryła na planie prostokąta, podpiwniczo
na,  zadaszona  wielkim  dwuspadowym  dachem  jest 
możliwa do uznania jako „tradycyjny dom” jest umiesz
czona w głębi działki, od strony ogrodu. Mieści pokoje 
mieszkańców.  Od  frontu  trzy  częściowy  parterowy 
obiekt, powiązany w całość krótkim łącznikiem zawiera 
równej wielkości pomieszczenia: na osi hall, po bokach 
pokój dzienny i kuchnia z jadalnią. Tu rozważania archi
tekta na temat tradycji kończą się. Na osi budynku nad 
hallem zaprojektowano element doświetleniowy,  rodzaj 
wieży o  formie przypominającej spiralny minaret z Sa
marry.  Obok  nad  kuchnią  zaprojektowano  dach 
w kształcie piramidy. Taras na dachu pokoju dziennego 
ozdobiono  na  osi  pomieszczenia  czymś,  co  autor  po
mysłu  nazywa  „palmą  albo  liściem”,  wklęsłą  formą 
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Dariusz Kozłowski, Dom pod gwiazdami
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Plan wioski, a ściśle mówiąc, plan części  zało

żenia  wioski  przeznaczonego  na  lokalizacje  domów 
może przypominać projekty modernistycznych założeń 
z  początków  ich  istnienia.  Może  także  kojarzyć  się 
z  założeniami  przestrzeni  idealnych  z  przeszłości. Ale 
wypełniony  planami  domów może  przypominać  raczej 
wystawę mieszkaniową na osiedlu Weißenhof zorgani
zowaną w 1927 r. w Stuttgarcie. Tam dominacja indywi
dualizmu  nad  potrzebą  porządku  była  oczywista: 
w wydarzeniu brali udział najwybitniejsi architekci Euro
py.  Także  mówili  różnymi  językami  architektury  i  nie 
próbowali się porozumieć.

Projekty  domów  wioski  w  Rajsku  przemawiają 
skrajnie  oryginalnymi  ideami  realizowanymi  poprzez 
oryginalne  formy.  Wydaje  się,  że  zapomniano  gdzie 
i dla kogo te domy mają być budowane.

Wioska  dziecięca  w  Rajsku  k.  Oświęcimia  nie 
powstanie.

umieszczoną na kolumnie. Urządzenie służy do zbiera
nia  wody  deszczowej  przeznaczonej  do  zasilania  fon
tanny.  Krótko  mówiąc,  jakiś  rodzaj  regionalizmu 
wzbogacono  formami  ludycznymi,  co  może  spodobać 
się  zamieszkującym  dom  dzieciom.  Lecz  domu  nie 
konsultowano z ich przyszłymi mieszkańcami.  Inne do
my też milczą na temat takiej estetyki.

Dom w Wiosce dziecięcej w Rajsku koło Oświę
cimia  projektu  Dariusza  Kozłowskiego  autor  nazwał: 
Dom pod gwiazdami. Tym razem nazwa nie odnosi się 
do kształtu budynku,  jest przełożeniem wprost do pro
blemów wolności i moralności poprzez myśl Immanuela 
Kanta:  „Niebo  gwieździste  nad  nami,  prawo  moralne 
we  mnie”.  Zaproponowano  materiał  budowlany:  to 
mocno wypalona,  drogowa cegła  klinkierowa o  fioleto
wych  przebarwieniach,  co  jest  odniesieniem  do  idei 
„szczerości” materiału zgodnie  i  ideami neobrutalizmu. 
Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne i, jak zazwy
czaj,  jedną poziemną, a także cztery „wieże” wznoszą
ce się na bazie otaczające je bazie. Jest oczywiste, że 
wieże zawierają pokoje dzieci ustanawiając w ten spo
sób pewnego rodzaju ich autonomiczność. Proponowa
ne  detale  architektoniczne  służą  zacieraniu 
oczywistości obrazu domu: okna nie przypominają nor
malnych,  prostokątnych  otworów  okiennych,  mury  tu 
i ówdzie ulegają destrukcji. Dom dzieci winien być nie
co baśniowy,  rozbudzający wyobraźnię  i umożliwiający 
podróże  w  znane  i  nieznane  obszary  wyobraźni.  Jak 
się  wydaje,  w  przestrzeni  wioski  Dom  pod  gwiazdami 
nie  epatuje  nadmiernym  wyróżnianiem  się;  gabaryty 
domu  utrzymują  dyscyplinę  porządku  brył  zabudowy. 
Forma pozostaje oryginalna (mimo nacisków organiza
tora  imprezy  by  uczynić  budynek  bardziej  „normal
nym”).  Pozostaje  nadzieja,  by  uznać,  że  „Architektura 
to  jest  budowanie  rzeczy  fikcyjnych,  by  wyglądały  jak 
prawdziwe”.

3. Różnorodność i oryginalność
Pewne  jest,  że  architekci  i  ich  dzieła,  domy 

w Wiosce Dziecięcej, mówią  różnymi  językami. Zostali 
zaproszeni  do wspólnego  dzieła.  Scementowani  także 
ideą potrzeby niesienia pomocy osieroconym dzieciom. 
I  faktem, wykorzystanym marketingowo przez  inwesto
ra, lokalizacji Wioski Dziecięcej w sąsiedztwie Oświęci
mia, miejsca obozu zagłady AuschwitzBirkenau.
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4. „The axis model of the functional and spatial arrangement of the building’s 
interior has been arranged around the central opening enabling visual com
munication beetween the two ground storeys”.

5. „The architecture of the house is (may be it is inevitable) a metaphor of the 
»Villa Italiana« type on the polish groud; the use of the pergolas, the integra
tion between  inside and outside,  the same concept of house  in  the garden, 
the columns of classical evocation, etc.”

6.  „The  situation  the  building  site  in  the  northwestern  corner  of Children’s 
Village, has inspired me to design a house on the plan of the triangle. All the 
rooms in the building go out in the southeasterly direction, facing the central 
point of the village”.

7.  “The building  is designed  in  the  form of converiging shapes whose main 
composition axis is directed toward the northeast and the central space be
tween the family homes”.

8.  „Tower, Gatetunnel and Outwardroomformation embody  the easy  reco
gnition of »My house« and »My room«, as well as of »Other houses«, as the 
first step of selfconfirmation and identification among the solidarity”.

9. „The building is divided into two parts; the lower day part which is comple
tely open and the upper part with closed off rooms directed towards the inte
rior”.

10.  “The Children’s House presents unmistakable  figurative  image of a ho
use; yet its central tower express something extraordinary about the structu
re  of  family  within.  Because  the  imbalance  between  upper  and  lower 
volumes  is slight,  the house both confirms our expectation of »house« and 
questions conventional definitions of »family«”.

11. “In my opinion, it is necessary to back to the primaeval elements of home, 
to  the  almost  ritual  character  of  home  space  and  organization  of  home  as 
a story derived from the centuries, long tradition. The story is question begins 
with the entrance”.


