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BLOKOWISKA	NA	STYKU	DWÓCH	CZASÓW	
I	NARODOWOŚCI

APARTMENT	BUILDINGS	ON	THE	VERGE	 
OF	TWO	ERAS	AND	NATIONALITIES

S t r e s z c z e n i e

W	niniejszym	artykule	autor	przedstawił	przykład	dwóch	polskich	blokowisk	o	obcej	proweniencji.	Nie-
wątpliwie	pod	względem	architektonicznym	i	urbanistycznym	zasłużyły	one	na	uwagę.	Ponadto	w	ciągu	
dwudziestu	lat	od	chwili	upadku	komunizmu	ich	struktura	funkcjonalna	i	przestrzenna	oparła	się	destruk-
cyjnemu	oddziaływaniu	czynników	merkantylnych.	Wszystko	to	pozwala	spojrzeć	na	problem	blokowisk	
w	innym	niż	dotychczas	świetle.

Słowa kluczowe: blokowisko, budynki prefabrykowane o obcym pochodzeniu, dom-statek, standard 
mieszkaniowy w państwach komunistycznych

A b s t r a c t

In	 the	 following	article	 its	author	presents	 two	examples	of	Polish	apartment	building	areas	of	 foreign	
provenance.	Undoubtedly,	in	accordance	to	the	architectural	and	urban	aspects,	they	deserve	attention.	
Additionally,	in	the	period	of	over	twenty	years	since	the	fall	of	communism,	their	functional	and	spatial	
structure	resisted	the	destructive	influence	of	mercantile	factors.	All	of	this	allows	to	view	the	apartment	
building	areas	from	a	different	point	of	view.	

Keywords: apartment building area, prefabricated buildings of foreign origin, ship-house, housing standard 
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W	okresie	ponowoczesnym	blokowiska	stały	się	nierozerwalną	częścią	krajobrazu	kulturowego	i	przestrzen-
nego	polskich	miast.	Jednak	w	świadomości	społecznej	powstało	poczucie	ich	estetycznej	i	funkcjonalnej	niepeł-
ności,	a	nawet	obcości.	Wyniknęło	to	z	permanentnego	niedoinwestowania	tych	obszarów,	przestrzennej	monotonii	
i	technologicznego	zacofania.	Wszystko	to	spowodowało,	że	blokowiska	stały	się	synonimem	niesprawności	syste-
mu	opartego	na	idei	egalitaryzmu	społecznego.	Jednakże	aby	wydać	miarodajny	osąd	o	monokulturach	zabudowy	
wielorodzinnej,	należałoby	poddać	wnikliwej	analizie	całe	spektrum	zagadnień	związanych	z	ich	genezą,	ewolucją	
myśli	architektonicznej,	rozwiązaniami	technicznymi	i	technologicznymi,	a	wreszcie	kondycją	zasiedlającej	je	spo-
łeczności.	Z	konieczności	skupiając	się	na	dwóch	charakterystycznych	wypadkach	ze	Szczecina,	ale	zarysowując	
towarzyszące	im	tło	ekonomiczne	i	społeczne,	można	dokonać	wiarygodnej	oceny	problemu	jako	całości.	Niewąt-
pliwie	pozwoliłoby	to	lepiej	zrozumieć	przesłanki,	które	legły	u	podstaw	powstania	blokowisk,	a	przede	wszystkim	
lepiej	ocenić	ich	obecną	wartość	kulturową	i	społeczną.

Geneza	polskich	blokowisk	sięgnęła	ustanowienia	 tymczasowych	standardów	dla	budownictwa	mieszka-
niowego,	pracowniczego	 i	społecznego	(1947)	oraz	działań	zmierzających	do	uprzemysłowienia	mieszkalnictwa	
(1959).	W	praktyce	oznaczało	 to	konieczność	oparcia	 technik	wznoszenia	wielorodzinnych	budynków	mieszkal-
nych	na	elementach	wielkogabarytowych.	W	tym	celu	skorzystano	z	doświadczeń	francuskich	i	radzieckich	(1958).	
Osiągnięte	już	na	wstępie	efekty	ekonomiczne	zastosowania	ciężkiej	prefabrykacji	okazały	się	odwrotne	do	zało-
żonych.	Jednakże	nie	zrezygnowano	wówczas	całkowicie	z	uprzemysłowienia	mieszkalnictwa.	Przeciwnie,	zwy-
ciężyła	wiara	w	możliwość	odwrócenia	niekorzystnych	tendencji	w	tym	zakresie,	szczególnie	że	w	krajach	luksu-
su	mieszkaniowego	(Austria,	Szwajcaria	i	Szwecja)	prefabrykacja	wielkowymiarowa	weszła	w	fazę	szczytowego	
rozwoju.	Potwierdzeniem	tego	mogło	być	ogłoszenie	przez	Zachodnioniemieckie	Ministerstwo	Zagospodarowania	
Przestrzennego,	 Budownictwa	 i	 Urbanistyki	 cyklu	 otwartych	 konkursów	 architektoniczno-budowlanych.	 Pierw-
szyz		nich	pod	nazwą	„Elastyczny	plan	mieszkania”	miał	na	celu	określenie	stopnia	zmienności	układów	mieszkań	
zrealizowanych	w	systemach	uprzemysłowionych	(1971).	W	następnej	kolejności	na	międzynarodowym	konkursie	
Elementa 72	zostały	podniesione	kwestie	ekonomiczne	mieszkalnictwa	opartego	na	ciężkiej	prefabrykacji	(1972).	
Ostatnim	etapem	wspomnianego	wyżej	programu	ministerialnego	okazał	się	Konkurs	Integra,	którego	celem	było	
określenie	możliwości	zastosowania	wielkiej	płyty	na	obszarach	historycznych	miast	(1972/1973)1.	Wnioski	sfor-
mułowane	po	przeprowadzeniu	konkursów	potwierdziły	wysunięte	wcześniej	przypuszczenia.	Dlatego	też	również	
prace	teoretyczne	traktujące	o	zasadach	kształtowania	wielofunkcyjnych	struktur	opartych	na	prefabrykatach	prze-
strzennych	uznano	za	tyleż	atrakcyjne,	co	nieracjonalne.

Zgoła	odmiennie	przedstawiała	się	wówczas	sytuacja	w	Polsce,	która	zmagała	się	z	kolejną	falą	wyżu	de-
mograficznego	 i	wynikającym	z	niej	dotkliwym	deficytem	mieszkań.	Jego	skalę	oszacowano	na	1,2	miliona	 lokali	
(1960)	następnie	od	750	tysięcy	do	1,3	miliona	(1970),	a	wreszcie	od	1,6	do	2,1	(1984)2.	W	takiej	sytuacji	losy	ciężkiej	
prefabrykacji	w	budownictwie	mieszkaniowym	musiały	potoczyć	się	innym	torem	niż	w	krajach	wysokorozwiniętych,	
często	zupełnie	nieprawdopodobnym.	Doskonałym	tego	przykładem	stały	się	dwa	szczecińskie	blokowiska	–	Kaliny	
i	Przyjaźń,	w	których	znaczna	część	zabudowy	wielorodzinnej	została	wzniesiona	z		budynków	nazwanych	„Lenin-
grad”.	Geneza	ich	sięga	końca	lat	50.,	gdy	w	Biurze	Projektów	Lenprojekt	przy	Ludowym	Komisariacie	Budownictwa	
Związku	Radzieckiego	opracowano	projekty	typowe	dla	-kondygnacyjnych	budynków	mieszkalnych	(Seria	1-LG-504).	
W	dalszej	kolejności	pojawiły	się	projekty	wielkoblokowych	9-kondygnacyjnych	budynków,	12.	i	15.	(Seria	1-LG-600,	
1968–1969).	Produkcję	prefabrykatów	do	 ich	montażu	uruchomiono	w	Kombinacie	Budownictwa	Mieszkaniowego	
w	Leningradzie-Awtowo	(DSK-3).	Charakterystyczne	dla	budynków	1-LG-600	elewacje	w	kolorze	białym,	podłużna	
sylwetka	i	rzędy	niewiele	różniących	się	pod	względem	wysokości	okien	sprawiły,	że	do	złudzenia	przypominały	one	
nadbudówki	luksusowych	statków	oceanicznych.	Dlatego	też	w	Związku	Radzieckim	nieomal	natychmiast	przylgnęło	
do	nich	określenie	„domy-statki”	lub	„transatlantyki”.	Z	kolei	w	chwili	pojawienia	się	ich	w	Polsce	utarła	się	potoczna	
nazwa	„Leningrad”,	ponieważ	do	publicznej	wiadomości	została	podana	 informacja	o	 ich	pochodzeniuz	 	wytwórni	
w	Leningradzie.	Mimo	iż	charakteryzowały	się	niewystarczającymi	parametrami	akustycznymi	i	cieplno-wilgotnościo-
wymi	oraz	niskimi	walorami	użytkowymi,	to	i	tak	wydały	się	zdecydowanie	lepsze	od	poprzednich	serii	(1-335,	1-LG-
504).	Dlatego	 też	podjęto	decyzję	o	masowym	zastosowaniu	 transatlantyków	na	 terenie	obwodu	 leningradzkiego,	
w	odległych	zakątkach	Związku	Radzieckiego,	a	nawet	dostrzeżono	możliwości	ich	eksportu.

Początek	lat	70.	przyniósł	w	Polsce	największe	w	powojennej	historii	ożywienie	gospodarcze.	Zza	żelaznej	
kurtyny	masowo	napłynął	do	naszego	kraju	nowoczesny	sprzęt,	technologie	i	urządzenia.	Jednakże	po	okresie	„ma-
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łej	stabilizacji”,	do	której	dążono	w	latach	60.	wskaźniki	ilościowe	i	jakościowe	w	mieszkalnictwie	uległy	znacznemu	
pogorszeniu.	 „Nawet	 tych	 ciasnych,	 źle	 zaprojektowanych,	wykończonych	 i	 wyposażonych	mieszkań	 było	 zbyt	
mało	w	stosunku	do	umiarkowanych	wielkości	przyrostu	demograficznego	i	ruchów	migracyjnych”	[3,	s.	98].	W	tej	
sytuacji	strona	radziecka	przedstawiła	ofertę	eksportową	obejmującą	wielorodzinne	budynki	mieszkalne	(1-LG-600).	
Objęła	ona	dostawę	 i	montaż	piętnastu	9-kondygnacyjnych	budynków	na	osiedlu	Przyjaźń	w	Szczecinie	 (1974)	
i	Kaliny	(1975).	Ze	względów	logistycznych,	a	przede	wszystkim	technicznych	budynki	te	zostały	wzniesione	na	
żelbetowych	płytach	 fundamentowych	bez	 jakichkolwiek	przesunięć	w	płaszczyźnie	pionowej	 i	poziomej.	Każdy	
budynek	mierzył	105	metrów	długości.	Jednak	w	tamtym	okresie	była	to	wielkość	zupełnie	przeciętna.	„W	Gdańsku	
wybudowano	osiem	jedenastopiętrowych	falowców.	W	największym	z	nich	są	1792	mieszkania,	w	których	mieszka	
blisko	sześć	tysięcy	osób.	Innym	rekordzistą	jest	warszawski	Jamnik	przy	ul.	Kijowskiej.	Ma	tylko	pięć	kondygnacji,	
ale	jego	43	klatki	schodowe	ciągnące	się	550	metrów	w	linii	prostej	czynią	z	niego	najdłuższy	budynek	stolicy”	[6].

Realizacja	 transatlantyków	przebiegła	niejako	na	styku	dwóch	kultur	 i	narodowości.	Dlatego	też	całą	siłą	
ujawniła	 sprzeczności	 tkwiące	w	 komunistycznym	mieszkalnictwie.	Najlepszym	 tego	 przykładem	były	wielkości	
powierzchni	mieszkań.	W	Związku	Radzieckim,	w	przeciwieństwie	do	warunków	polskich,	zostały	one	oparte	na	
wskaźnikach	gwarantujących	minimum	powierzchni	mieszkalnej	dla	jednej	osoby.	Jednakże	w	większości	krajów	
komunistycznych	wielkości	te	okazały	się	nieomal	identyczne.	Wszystkie	bowiem	wyniknęły	z	tych	samych	wadli-
wych	przesłanek,	na	które	składała	się	anarchia,	biurokracja,	niedobór,	niegospodarność	i	niska	cena.

Domy-statki	przedstawiały	pod	względem	estetycznym	dobry	warsztat	projektowy	i	ich	społeczny	odbiór	nie-
wątpliwie	był	pozytywny.	Warto	podkreślić,	że	uzyskanie	gotowych	budynków	mieszkalnych	zza	granicy	per saldo 
okazało	się	dla	Polski	korzystne.	W	sytuacji	braku	mocy	produkcyjnych	w	krajowych	fabrykach	domów	pozwoliło	to	
złagodzić	trudne	warunki	mieszkaniowe	pracowników	gospodarki	morskiej	w	Szczecinie.	Przecież	to	właśnie	w	tym	
ośrodku	portowym	obok	Trójmiasta	doszło	do	najbardziej	dramatycznych	w	powojennej	historii	Polski	wystąpień	
robotniczych	przeciw	władzy	komunistycznej	(1970)3.

W	ostatnim	dwudziestoleciu	obszary	blokowisk	zostały	poddane	wielorakiemu	oddziaływaniu.	W	większości	
wypadków	zmierzały	one	do	uczynienia	osiedli	mieszkaniowych	pełnowartościowymi	obszarami	miast.	Działania	te	
były	niewątpliwie	pożądane	i	prawidłowe	z	planistycznego	i	urbanistycznego	punktu	widzenia.	Jednak	pod	wzglę-
dem	społecznym	budziły	wiele	kontrowersji.

W	nomenklaturze	architektoniczno-urbanistycznej	okresu	komunizmu	blokowiska	określono	jako	„jednostki	
mieszkaniowe”.	Również	w	oczach	projektantów	architektury	osiedle	mieszkaniowe	było	pewnego	rodzaju	enklawą	
przestrzenną	 i	 społeczną.	Otoczone	w	sposób	niekontrolowany	 zabudową	 i	włączone	mechanicznie	w	miejską	
infrastrukturę,	utraciło	swój	pierwotny	charakter.

W	Polsce	od	połowy	lat	50.	do	upadku	komunizmu	powstało	ponad	sześćset	pięćdziesiąt	różnej	wielkości	
osiedli	mieszkaniowych4.	Przez	następne	dwie	dekady	istotnej	zmianie	uległa	ich	struktura	własności	oraz	charak-
ter	funkcjonalny	i	przestrzenny.	Nastąpiła	tam	również	znaczna	wymiana	mieszkańców.	Osiedla	Kaliny	i	Przyjaźń	
w	naturalny	sposób	stały	się	częścią	tego	procesu.	Jak	się	okazało,	wykazały	one	nadzwyczajną	odporność	na	
wymienione	wyżej	przekształcenia.	Wyniknęło	to	zapewne	z	zarówno	z	układu	urbanistycznego,	jak	i	w	pełni	zde-
finiowanej	funkcji.

W	połowie	lat	90.	budownictwo	mieszkaniowe	oparte	na	prefabrykacji	wielkowymiarowej	ostatecznie	ode-
szło	w	niebyt.	Jeszcze	wcześniej	uległy	dezintegracji	 lub	przekształceniu	duże	jednostki	projektowe,	wdrażające	
w	sposób	skoordynowany	założenia	polityki	mieszkaniowej	państwa.	Szybko	okazało	się,	że	w	czasach	pokomu-
nistycznych	mieszkalnictwo	uległo	oddziaływaniu	żywiołowo	występujących	czynników	merkantylnych.	Nie	były	im	
w	stanie	przeciwstawić	się	małe	zatomizowane	jednostki	projektowania	i	nadzoru.	Niewątpliwie	pogłębiło	to	jeszcze	
bardziej	pustkę	ideową,	która	powstała	po	odrzuceniu	koncepcji	strukturalnej	jednostki	mieszkaniowej.

Paradoksalnie	w	czasach	niczym	nieskrępowanego	przepływu	dóbr,	informacji	i	usług	hasła	modernistów	
dotyczące	zapewnienia	w	środowisku	zamieszkania	powietrza,	przestrzeni	i	światła	stały	się	nadzwyczaj	aktualne.	
Blokowiska	ze	względu	na	swoją	spójną	pod	względem	funkcjonalnym	i	kompozycyjnym	strukturę	w	pełni	odpowia-
dały	powyższemu	założeniu.	Dlatego	też	już	w	końcu	pierwszej	dekady	XXI	stulecia	zarówno	w	świadomości	spo-
łecznej,	jak	i	środowisk	projektantów	architektury	urosły	one	do	rangi	archetypu.	Niewątpliwie	stało	się	to	również	
udziałem	wzniesionych	w	zabudowie	linijkowej	transatlantyków.
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Przypisy

1		W	Niemczech	Zachodnich	były	wówczas	znane	negatywne	doświadczeniaz		 francuskich	prefabrykowanych	blokowisk.	Haf-Haf-
ner	T.,	Wohn	B.,	Rebholz-Chaves	K.,	Wohnsiedlungen. Entwürfe, Typen, Erfahrungen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz,	Birkhäuser	Verlag,	Basel–Berlin–Boston	1998,	s.	97-98.

2		Problem	braku	mieszkań	w	Polsce	nie	doczekał	się	rozwiązania	również	w	nowej	sytuacji	ekonomicznej.	Do	upadku	komu-
nizmu	wzniesiono	ponad	3,5	miliona	 lokali	 (1976–1990),	a	w	następnych	15	 latach	zaledwie	połowę	tej	 ilości	 (1991–2005).	
Korniłowicz	J.,	Żelawski	T.,	Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991–2005,	IRM,	Kraków	2007,	11.

3		W	latach	70.	wzniesiono	w	Polsce	27	budynków	1-LG-600	(Gdańsk,	Police,	Szczecin,	Świnoujście).	Trzyz		nich	zostały	przeka-
zane	w	formie	darowizny	(Gdańsk).

In	the	post-modern	period,	apartment	building	areas	have	become	an	inseparable	part	of	cultural	and	spatial	
landscape	of	Polish	cities.	However,	a	feeling	of	aesthetic	and	functional	incompleteness,	or	even	foreignness,	has	
appeared	in	the	social	consciousness.	It	is	because	of	permanent	underinvestment	of	these	areas,	their	spatial	mo-
notony	and	technological	underdevelopment.	All	of	this	caused	that	apartment	building	areas	became	a	synonym	
of	inefficiency	of	system	based	on	the	notion	of	social	egalitarianism.	However,	to	give	reliable	judgement	about	
multi-family	building	monoculture,	it	would	be	necessary	to	undertake	an	insightful	analysis	of	the	whole	spectrum	of	
issues	connected	with	its	genesis,	architectural	thought	evolution,	technical	and	technological	solutions,	and	finally	
the	condition	of	the	society	settled	in	them.	Out	of	necessity,	focusing	on	two	characteristic	examples	from	Szczecin	
but	outlining	their	economic	and	social	background,	it	is	possible	to	give	a	meaningful	evaluation	of	the	whole	issue.	
Undoubtedly,	 it	would	allow	a	better	understanding	of	conditions	which	underlined	the	appearance	of	apartment	
building	areas,	and	–	first	and	foremost	–	to	better	evaluate	their	present	cultural	and	social	value.

The	genesis	of	Polish	apartment	building	areas	tracks	back	to	the	establishment	of	temporary	standards	for	
residential,	labour	and	social	architecture	(1947)	and	actions	leading	to	the	industrialisation	of	the	housing	(1959).	
In	practice,	it	involved	the	necessity	of	using	large-sized	elements	as	the	base	for	constructing	multi-family	build-
ings.	For	 this	purpose,	Soviet	and	French	experiences	were	used	(1958).	The	economic	effects	of	using	heavy	
prefabricates	appeared	to	be	in	contradiction	with	all	assumptions	since	the	very	beginning.	However,	the	idea	of	
industrialisation	of	housing	was	not	completely	abandoned.	On	the	contrary,	the	belief	of	being	able	to	reverse	the	
disadvantages	has	won,	especially	that	in	the	countries	of	„housing	luxury”	(Austria,	Switzerland	and	Sweden)	the	
idea	of	prefabrication	of	large-sized	elements	has	reached	its	peak	phase	of	growth.	The	confirmation	of	this	could	
be	an	announcement	of	series	of	open,	architectural-constructional	competitions	by	the	West-German	Ministry	of	
Spatial	Planning,	Architecture	and	Urbanism.	The	first	of	them,	called	„the	Elastic	Housing	Plan”	was	to	define	the	
degree	of	variability	in	housing	layouts	realised	in	industrialised	systems	(1972).	As	a	next	step,	in	the	course	of	
international	Elementa 7	contest,	economical	issues	of	housing	based	on	heavy	prefabrication	were	raised.	The	
last	stage	of	the	aforementioned	ministerial	programme	appeared	to	be	the	Integra	contest,	which	aimed	to	define	
the	possibility	of	using	large	slabs	in	historical	urban	areas	(1972/1973)1.	Conclusions	made	after	conducting	the	
competitions	confirmed	 the	previously	made	assumptions.	Because	of	 that,	also	 the	works	 theoretically	dealing	
with	development	of	multifunctional	structures	based	on	spatial	prefabricates	were	considered	to	be	as	attractive	
as	irrational.

Substantially	different	was	the	situation	in	Poland	of	the	time,	that	struggled	with	another	wave	of	demo-
graphic	boom	and	 the	severe	apartment	shortage	being	 its	 result.	 Its	scale	was	estimated	at	1.2	million	 (1960)	
then	 from	750	 thousand	 to	1.3	million	 (1970)	and	finally	 from	1.6	 to	2.1	million	 locals	 (1984)2.	 In	such	situation	
the	fate	of	heavy	prefabrication	in	architecture	had	to	follow	a	different	route	than	in	highly	developed	countries,	
which	sometimes	appeared	to	be	entirely	unbelievable.	Two	housing	estates	in	Szczecin	have	become	excellent	
examples	of	that	issue	–	Kaliny	and	Przyjazn,	where	a	substantial	part	of	buildings	was	constructed	from	buildings	
called	„the	Leningrad”.	The	genesis	of	those	buildings	dates	back	to	the	late	‘50s,	when	in	the	Lenprojekt Project	
Bureau	by	People’s	Commissariat	of	Soviet	Union	typical	designs	were	developed	for	9	storey	residential	buildings	
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(1-LG-504	series).	Subsequently,	designs	for	large-block	9,	12	and	15	storey	buildings	appeared	(1-LG-600	series,	
1968–1969).	Production	of	prefabricates	needed	for	their	assembly	has	launched	in	the	Residential	Buildings	Fac-
tory	in	Leningrad-Awtowo	(DSK-3).	White	elevations,	longitudinal	silhouette	and	rows	of	windows	–	characteristic	to	
buildings	1-LG-600	–	caused	that	they	looked	similar	to	superstructures	of	luxury	oceanic	ships.	Because	of	that	in	
Soviet	Union	they	were	called	„ship-houses”	or	„transatlantics”.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-„ship-houses”	or	„transatlantics”.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-ship-houses”	or	„transatlantics”.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-”	or	„transatlantics”.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-	or	„transatlantics”.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-„transatlantics”.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-transatlantics”.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-”.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-.	In	turn,	upon	their	arrival	in	Poland,	they	were	col-
loquially	called	„Leningrad’	because	the	information	of	their	origin	from	a	factory	in	Leningrad	was	made	public.	De-„Leningrad’	because	the	information	of	their	origin	from	a	factory	in	Leningrad	was	made	public.	De-Leningrad’	because	the	information	of	their	origin	from	a	factory	in	Leningrad	was	made	public.	De-
spite	they	were	characterised	as	having	insufficient	acoustic	and	heat-moisture	parameters,	as	well	as	low	usability	
values,	they	seemed	to	be	definitely	better	from	previous	series	(1-335,	1-LG-504).	Because	of	that	a	decision	was	
made	about	massive	application	of	„transatlantics”	in	the	Leningrad	Oblast	area,	in	the	distant	areas	of	Soviet	Union	
and	even	an	opportunity	of	their	export	has	been	noticed.

Early	‘70s	in	Poland	brought	the	largest	economic	recovery	in	the	post-war	history.	From	behind	the	Iron	
Curtain,	modern	equipment	and	 technology	massively	came	 to	our	country.	However,	after	 the	period	of	 „small	
stabilisation”	which	was	aimed	for	in	the	‘60s,	quantitative	and	qualitative	indicators	in	housing	signifi	cantly	dete-”	which	was	aimed	for	in	the	‘60s,	quantitative	and	qualitative	indicators	in	housing	signifi	cantly	dete-	which	was	aimed	for	in	the	‘60s,	quantitative	and	qualitative	indicators	in	housing	significantly	dete-
riorated.	Even the number of those tight, badly designed, finished and equipped flats was not enough in relation 
to moderate demographic boom and migration movements	[3,	s.	98].	In	this	situation	the	Soviet	side	made	an	of-
fer	to	export	multi-family	residential	buildings	(1-LG-600).	It	covered	the	supply	and	installation	of	fifteen	9	storey	
buildings	in	Przyjazn	(1974)	and	Kaliny	(1975)	housing	estates	in	Szczecin.	Because	of	the	logistics	and	most	of	
all	other	technical	reasons,	those	buildings	were	made	on	ferroconcrete	base	plates	without	any	shifts	in	vertical	or	
horizontal	dimension.	Each	building	was	105	meters	long.	However,	in	that	period	such	magnitude	was	completely	
ordinary.	In Gdansk eight 11 storey wavy blocks were built. In the largest of them there are 1792 flats, where nearly 
six thousand people live. Another record-holder is Varsovian Jamnik on Kijowska Street. It has only 5 storeys, but 
its 43 stairways extending on 550 meters in straight line make it the longest building in the capital	[6].

Realisation	of	 „transatlantics”	underwent	on	 the	verge	of	 two	cultures	and	nationalities.	Because	of	 that	
it	revealed	contradictions	within	the	communistic	housing.	The	best	example	of	it	was	the	size	of	flats’	areas.	In	
Soviet	Union,	in	contradiction	to	Polish	conditions,	they	were	based	on	indicators	that	guaranteed	minimal	living	
area	for	one	person.	However,	in	most	communistic	countries	those	values	appeared	to	be	almost	identical.	They	
all	 resulted	from	the	same	faulty	conditions	 like	anarchy,	bureaucracy,	shortage,	mismanagement	and	 low	price	
because	of	ideological	reasons.

„Ship-houses”	presented	good	design	traits	in	aesthetics	and	their	social	perception	was	undoubtedly	posi-Ship-houses”	presented	good	design	traits	in	aesthetics	and	their	social	perception	was	undoubtedly	posi-”	presented	good	design	traits	in	aesthetics	and	their	social	perception	was	undoubtedly	posi-	presented	good	design	traits	in	aesthetics	and	their	social	perception	was	undoubtedly	posi-
tive.	It	is	worth	noting	that	acquiring	finished	buildings	from	abroad	per saldo	proved	to	be	beneficial	for	Poland.	In	
the	situation	of	lack	of	productive	power	in	Polish	factories	it	allowed	to	reduce	difficult	housing	conditions	of	mari-
time	economy	workers	in	Szczecin.	After	all	it	was	here,	next	to	Tricity	port	center,	where	riots	against	communist	
authorities	were	the	most	dramatic	in	the	Polish	post-war	history	(1970)3.

In	the	last	twenty	years,	apartment	building	areas	have	undergone	through	multiple	influences.	In	most	cases,	
they	aimed	for	making	estates	into	full-fledged	urban	areas.	Those	actions	were	undoubtedly	desirable	and	proper	
from	planning	and	urban	development	points	of	view.	However,	their	social	aspect	was	highly	controversial.

In	architectural	and	urban	terminology	from	communism	period	they	were	determined	as	„housing	units”.	
Also	for	architecture	designers	an	apartment	building	area	was	kind	of	a	spatial	and	social	enclave.	Surrounded	in	
an	uncontrolled	way	by	buildings	and	fitted	„mechanically”	into	social	infrastructure,	it	lost	its	original	character.

In	Poland,	from	the	beginning	of	‘50s	until	the	fall	of	communism,	over	650	estates	of	different	sizes	were	
built4.	Over	the	next	two	decades	their	ownership	structure,	as	well	as	functional	and	spatial	character,	have	chan-
ged	significantly.	Also	a	substantial	exchange	of	residents	took	place.	Naturally,	Kaliny	and	Przyjazn	estates	have	
become	a	part	of	this	process.	As	it	appeared,	they	have	shown	an	extraordinary	resistance	for	aforementioned	
modifications.	It	probably	resulted	from	urban	planning	structure	as	well	as	their	fully	defined	function.	In	the	mid	
‘90s	the	housing	industry	based	on	large-sized	prefabricates	prefabrication	has	ultimately	ended.	Before	that,	large	
project	units	implementing	coordinated	guidelines	of	country’s	housing	policy	were	eroded	or	transformed.	It	quickly	
appeared	that	in	post-communist	times	housing	has	been	impacted	by	impulsive	mercantile	factors.	Small	project	
and	supervision	units	could	not	cope	with	them.	Undoubtedly,	it	deepen	the	ideological	emptiness,	which	appeared	
after	the	rejection	of	structural	housing	unit	conception.
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Paradoxically,	 in	times	of	no	whatsoever	constrained	flow	of	goods,	information,	and	service,	modernists’	
mottos	connected	with	providing	residential	environment	air,	space	and	light	have	become	extremely	opportune.	
Apartment	building	areas,	because	of	their	coherent	functional	and	compositive	structure,	fully	answered	aforemen-
tioned	assumptions.	Because	of	that,	in	the	end	of	the	last	decade	of	XXI	century	both	in	the	social	and	architecture	
designers’	consciousness	it	grew	into	the	rank	of	an	archetype.	Surely,	it	was	also	contributed	by	„transatlantics”.

Endnotes

1		 At	 that	 time,	West	Germany	 faced	 a	 negative	 experience	with	 French	 prefabricated	 housing	 estates,	Hafner	T.,	Wohn	B.,	
Rebholz-Chaves	K.,	Wohnsiedlungen. Entwürfe, Typen, Erfahrungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz,	Birkhäuser	
Verlag,	Basel–Berlin–Boston	1998,	s.	97-98.

2		 The	problem	of	the	shortage	of	flats	haven’t	been	resolved	too	in	the	new	economical	situation.	Before	communism	fell	over	
3.5	millions	flats	had	been	built	(1976–1990).	However,	in	the	next	15	years,	only	half	of	that	amount	has	been	realized	(1991–
2005).	Korniłowicz	J.,	Żelawski	T.,	Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991–2005,	IRM,	Kraków	2007,	s.	11.

3		 In	the	70s	of	XX	century	27	buildings	type	1-LG-600	were	built	in	Poland	(in	Gdańsk,	Police,	Szczecin,	Świnoujście).	Three	of	
them	were	passed	on	as	a	deed	of	gift	(Gdańsk).

6		 A.	Basista,	Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu,	PWN,	Warszawa–Kraków	2001.
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Il.1. Zdjęcie makiety Osiedla Przyjaźń w Szczecinie (1974) – u góry (źródło: archiwum własne). (Transatlantyki) przy ulicy San-
tockiej w Szczecinie (1975) – u dołu po lewej (źródło: www.archiwum.szczecin.uw.gov.pl) oraz (transatlantyk) przy ulicy 
26 kwietnia (2011) – u dołu po prawej (źródło: archiwum własne)

Ill.1. A picture of Przyjazn Estate model in Szczecin (1974) – on top (source: own archive). (Transatlantics) on Santocka street in 
Szczecin (1975) – on the bottom left (source: www.archiwum.szczecin.uw.gov.pl) and (transatlantic) on 26 kwietnia street 
(2011) – on the bottom right (source: own archive)




