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WIELKA PŁYTA – ARCHITEKTURA WCIĄŻ ŻYWA

Spoglądając na współczesną architekturę, często zadaję sobie pytanie, czy zostawimy po sobie coś trwa- 
łego, 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 bazy-
liką, następnie możemy schłodzić się przy fontannie 
na placu Navona czy di Trevi, podziwiając „baroko-
wy” ruch szumiącej i tryskającej wody, bawiącej się 
kamiennymi statuami. I tak poprzez Colosseum do-
chodzimy do Palatynu, czując ducha antyku zaklęte-
go w genialnej sztuce, spoglądamy z góry na Rzym, 
czując delikatny powiew wiatru. Mniej więcej tak wy-
gląda spacer po Rzymie, gdzie architektura od anty-
ku aż po współczesność jest wciąż żywa i zachwy-
ca „zapierając dech w piersiach”. Na wielu spotka-
niach, konferencjach zastanawiamy się co zostanie 
po współczesnej architekturze, która jest tak nietrwa-
ła, 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 archi-
tektury, zachwycając się nią? Prawdopodobnie – nie, 
ponieważ materiały zastosowane do budowy są co-
raz mniej trwałe, a gusta i mody tak szybko ewoluują, 
że chcemy burzyć stare i budować nowe. Nieustan-
nie zmieniać, przekształcać, doskonalić. 

A może jednak pozostawimy „coś” po sobie – 
wielką płytę „zakutą” w blokowiska – symbol minio-
nej 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 od-
dany do użytku w 1957 roku na warszawskich Jelon-
kach. Technologia ta został zaimportowana z Euro-
py Zachodniej. Taka metoda budowlana stosowana 
była od początku lat 50. we Francji, Szwecji i Finlan-
dii. Bardzo rozpowszechniła się na terenie Niemiec, 
szczególnie we wschodnich landach. Technologia 
taka oznaczała unifikację, domy wyglądały podob-
nie, mieszkania miały bliźniaczy rozkład. Identyczne 
mieszkania meblowano identycznymi meblościanka-
mi, tapczanami i biurkami. Eliminowało to skutecznie 
indywidualne gusty lokatorów. 
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Społeczeństwo często skarży się, że blokowiska 
„produkują” ludzi wyrastających na przestępców de-
wastujących to, co ich rodzicom ofiarowało państwo. 
Istnieje szereg zjawisk patologicznych wywodzących 
się bezpośrednio z materialno-przestrzennej organi-
zacji życia w mieście. Obecnie wykształciło się dość 
popularne określenie blokersi [1]. 

Nieprawidłowe zagospodarowanie przestrzeni 
może utrudniać mieszkańcom normalną egzysten-
cję, a podstawowym problemem jest właśnie kwestia 
mieszkaniowa, jej główne aspekty to przeludnienie 
części mieszkań, niska jakość ich wyposażenia, za-
kłócenie sprawnego funkcjonowania mieszkania jako 
miejsca pracy i nauki. Brak dostępu do tych jedno-
stek usługowych powoduje powstanie wspomnianej 
już patologii miast. Zauważono, że agresywne zacho-
wanie młodzieży jest pośrednim skutkiem struktury 
materialno – przestrzennej miasta [2].

Ale to właśnie blokowiska stanowią powszechną 
w naszej części Europy „normę jakości” zamieszkiwa-
nia, stąd w ostatnich dziesięcioleciach zaczęto zasta-
nawiać się nad rozwiązaniem tego problemu. Dyskusje 
prowadzone były w dwóch aspektach. Jeden zmierzał 
do całkowitego wyburzenia istniejącej tkanki i wpro-
wadzenia nowej zabudowy, dostosowanej do współ-
czesnych potrzeb mieszkańców, natomiast drugi miał 
na celu modernizację tych osiedli. Oczywiście kwestią 
najważniejszą są sprawy finansowe, które zawsze od-
grywają rolę decydującą. Budynki te, wbrew temu co 
się powszechnie mówi, nie grożą zawaleniem, ale wy-
magają gigantycznych remontów i modernizacji. Oczy-
wiście, największym problemem w domach z wielkiej 
płyty są straty ciepła, powodowane złą izolacją, nie-
szczelnymi drzwiami i oknami. Budynki te trzeba więc 
docieplać, zabudowywać loggie, izolować stropoda-
chy, zmniejszać powierzchnię okien. Blokowiska po-
siadają też pewne pozytywne aspekty: 

– lokalizacja – często znajdują się w ścisłych cen-
trach miast, bądź w bliskim ich sąsiedztwie

– przestrzeń rekreacyjna – osiedla projektowa-
ne w czasach, gdzie nie cena metra kwadratowego 
gruntu odgrywała decydującą rolę przy projektowa-
niu, a względy urbanistyczne, posiadają olbrzymie 
przestrzenie terenów rekreacyjnych, zarówno tych pu-
blicznych – parki, skwery, tereny sportowe, jak i tych 
półprywatnych – place zabaw, ławeczki dla osób star-
szych, ogródki.

– infrastruktura – po latach na osiedlach tych po-
jawiły się szkoły, przedszkola, usługi, które są zloka-
lizowane w bliskim sąsiedztwie.

Modernizacja osiedli mieszkaniowych wydaje się 
być znacznie bardziej efektowna i efektywna aniże-
li 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. Pomi-
mo 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, głów-
nie byłej NRD zakrojone są na szeroką skalę i cie-
szą się dużą aprobatą władz, polityków oraz samych 
mieszkańców. Jednym z takich przykładów jest osie-
dle 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 standardowy-

mi, odpowiadającymi zgodne z duchem czasu rzu-
tami. Z odpowiednim wyposażeniem, odpowiadają-
ce potrzebom mieszkańców.
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1. Drezno, osiedle Kräutersiedlung, w dzielnicy Gorbitz, (il. autora) 2. Cottbus osiedle Sachsendorf-Mad-
low, (il. autora) 3. Hamburg, modernizacja budynku mieszkalnego, a) przed modernizacją, b) po modern-
izacji, [8] 4. Brno, modernizacja budynku mieszkalnego, a) przed modernizacją, b) po modernizacji, [8] 
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Kolejnym interesującym przykładem jest osie-
dle Sachsendorf-Madlow zlokalizowane w południo-
wej części Cottbus. Jest to olbrzymie osiedle wybu-
dowane w latach 1976–86 z 12 tys mieszkań z peł-
ną infrastrukturą obsługującą; usługi, sklepy, obiek-
ty kultury, szkoły. Zabudowane jest budynkami wy-
sokim 8 i 11-kondygnacyjnymi oraz niskimi 6 i 5-kon-
dygnacyjnymi. Udział budynków wysokich w osiedlu 
jest bardzo duży [5].

W ramach projektu IBA, w wyniku licznych de-
bat, osiedle w dużym procencie zostało zmoderni-
zowane. W części budynków dokonano zabiegów 
na stosunkowo małą skalę, można by powiedzieć 
kosmetycznych lecz pozytywnie zmieniających od-
biór osiedla. Polegały one na: przebudowanie bal-
konów, wejść do budynków, wprowadzeniu cieka-
wej zieleni i uatrakcyjnieniu terenów rekreacyjnych, 
wprowadzeniu nowoczesnych materiałów elewacyj-
nych i ciekawej kolorystyki [6]. W przypadku budyn-
ków wysokich przeprojektowano układ mieszkań, 
wprowadzono balkony, przeszklone loggie z prze-
suwnym szkłem, przebudowano wejścia do klatek 
schodowych, zmieniono kolorystykę. Budynki uzy-
skały bardziej nowoczesny charakter poprzez uży-
cie szkła, stali, surowego betonu, oświetlenia. Szko-
da tylko, że mieszkania w przyziemiu oprócz bal-
konów nie posiadają własnych ogródków a tereny  
zielone między budynkami zatracają formę prze-
strzeni sąsiedzkich, ze względu na dużą skalę tych 
budynków (wysokość), zbyt dużą wielkość i otwar-
tość 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 Niem-
cy darzą szczególną atencją. 

Inne rozwiązania architektoniczne zastosowa-
no w budynku mieszkaniowym w Hamburgu, któ-
ry został zaprojektowany przez grupę Blauraum, 

(il. 3a, 3b). Z zewnątrz obiekt wygląda jak współ-
czesna mieszkaniówka z bardzo nowoczesnymi 
rozwiązaniami detalu. Tymczasem jest on efektem 
modernizacji obiektu biurowego z lat 70-tych. Bu-
dynek znajduje się w spokojnej, mieszkaniowej  
części Hamburga. Przywrócenie do życia opusz-
czonego biurowca spowodowało ożywienie całej 
okolicy i modernizację kolejnych, przylegających 
do ulicy obiektów. Modernizacja polegała na wpro-
wadzeniu takich zmian do obiektu, aby nowy ukła-
du dostosowany był do istniejącej konstrukcji. Prze-
modelowano mieszkania zgodnie z nowymi potrze-
bami mieszkańców. Oprócz zmian w elewacjach 
i układzie funkcjonalnym nastąpiły również popraw-
ki w konstrukcji uwzględniające zmiany w sposo-
bie użytkowania, Rozwiązano nową fasadę z do-
łączonymi do obiektu balkonami. Sporym manka-
mentem obiektu była wysokość pomieszczeń – je-
dynie 2,55 metra, co postanowiono optycznie zni-
welować projektując dość duże przeszklenia oraz 
osobne, eleganckie balkony od strony ulicy i log-
gie od podwórza. Urozmaicenie bryły balkonami 
i interesującą okładziną z drewna spowodowało, 
że obecnie obiekt prezentuje ciekawą architekturę. 

Na terenie Niemiec znaleźć można wiele cieka-
wych rozwiązań przebudowy wielkiej płyty, ale rów-
nież nasi południowi sąsiedzi, Czesi, w ostatnich la-
tach przeprowadzili wiele, godnych uwagi, moder-
nizacji wielkiej płyty. Czescy architekci z pracowni 
Maura z Brna podjęli się przebudowy dwóch bloków 
mieszkalnych w ich rodzinnym mieście. Oba obiek-
ty pochodziły z 1977 roku i znajdowały się na jed-
nym 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 wprowa-
dzenia 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 dwu-
spadowego dachu nad całością. Pomimo tych jakże 
istotnych zmian obiekty nadal prezentują się dobrze, 
a nawet wyróżniają na tle niezmienionych identycz-
nych bloków w okolicy.

Działania modernizacyjne obecnie bardzo popu-
larne na Zachodzie przynoszą zadawalające efekty, 
należałoby więc zadać pytanie dlaczego w Polsce 
przy tak dużym głodzie mieszkaniowym są niedoce-
niane? Dlaczego budownictwo z wielkiej płyty nie jest 
obiektem zainteresowania polityków, władz, dewelo-
perów? Blokowiska posiadają przecież pewne nieza-
przeczalne walory jakim jest ich przestrzeń, fakt że 
już istnieją, często posiadają dobre lokalizacje oraz 
wartościową kilkudziesięcioletnią zieleń. Programy ra-
towania osiedli z wielkiej płyty powinny polegać na 
kompleksowej rewitalizacji, a nie tylko na technicz-
nej modernizacji bloków. Nowa urbanistyka zakłada 
tworzenie wielofunkcyjnych osiedli z tzw. małą archi-
tekturą, tworzącą przyjazne otoczenie dla mieszkań-

ców. Z ogródkami zabaw dla dzieci, przestrzeniami 
dla osób starszych, młodzieży.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy po zróżnicowa-
nym architektonicznie Rzymie, słusznie uznanym za 
„wieczne miasto”, czując ducha historii i minionej 
świetności. Zakończyliśmy natomiast we współcze-
snych blokowiskach, które z pewnością przejdą do 
historii. Ale czy będą choć trochę zachwycać? W du-
żym stopniu zależy to od NAS, architektów, polity-
ków, inwestorów. 

Można też zadać sobie pytanie, czy dla potom-
nych należy pozostawić je w niezmienionym stanie, 
czy może z myślą o współczesnych użytkownikach 
podjąć próbę modernizacji. Nie ma jednoznacznej od-
powiedzi, 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 zadzi-
wiające. Dla potomnych pozostawimy zdjęcia, szkice, 
projekty i oczywiście wirtualne wycieczki.

PRZYPISY 

[1] Blokersi – termin wymyślony pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych dwudziestego wieku przez fotoreporterkę Ma-
rię Zbąską, spopularyzowany przez prasę określający sfru-
strowanych, uważających się za pozbawionych perspek-
tyw, młodych ludzi, dla których stojąca przed blokiem ław-
ka jest centrum życia towarzyskiego, często nadużywają-
cych alkoholu i marihuany. Językoznawca Bogusław Kre-
ja definiuje ich jako nie uczącą się bezrobotną młodzież 

zamieszkującą blokowiska miejskie. Blokersi często koja-
rzeni są z subkulturą hiphopową (http://pl.wikipedia.org/
wiki/Blokersi).
[2] I. Borowik, Blokowiska, miejski habitat w oglądzie so-
cjologicznym, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 
2003; B. Gronostajska, Kreacja i modernizacji przestrze-
ni mieszkalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław-
skiej, 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 wiel-
kie osiedla niemieckie m.in. berlińskie osiedla mieszkanio-
we: Gropiusstadt (płd-wsch. część Berlina Zachodniego), 
Markisches Viertel oraz Thermometersiedlung.

[4] Dresden Garbitz (www.ddgorbitz.de).
[5] www.sozialestadt.de/en/veroeffentlichungen/zwischen-
bilanz/2-cottbus-english.shtml; www.cottbus.de/buerger/
dezernat_IV/stadtplanung/stadtumbaukonzept/index.html
[6] Bryła.pl – serwia o architekturze (www.bryla.gazeta-
dom.pl)
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LARGE CONCRETE SLAB – ARCHITECTURE STILL ALIVE

Looking at contemporary architecture I often ask myself “Do we leave behind something permanent,  
a lasting”? Or we leave “Something” – slabs housing – symbol of a bygone era, a symbol, which in Poland 
can stay almost unchanged! Nevertheless, the block housing estates are a common “standard of the living 
quality” in this part of Europe. Hence, in recent decades people have been thinking of solving the ubiquitous  
“block estate” problem..

Keywords: big plate, contemporary architecture, housing

A bird is sunlit in the heat,
lizards grace the scattered columns.

The shadow of a plane tree diminishes like the 
sound of a flute.

We stop in the thirteenth room
with a colourful mosaic of plants

Nikos Chadzinikolau

Strolling along the streets of Rome, we often stop 
and stare at beautiful tenements, enraptured by the 
Renaissance basilica dominating St Peter’s Square. 
Next we can refresh ourselves at a fountain in Navona 
or di Trevi Square, admire the “Baroque” spatter of 
gushing water which plays with the stone statues. We 
leave the Coliseum behind and get to the Palatine 
feeling the ancient spirit enchanted in the brilliant art, 
we look at Rome from above sensing the delicate gust 
of wind. More or less, a walk across Rome looks like 
this. The architecture of this city – from antiquity to 
contemporariness – is still alive and “breathtaking”. 
Participating in numerous meetings and conferences, 
we wonder what will be left of contemporary architec-
ture which is so impermanent and fleeting as well as 
controversial as far as functionality and esthetics are 

concerned. Will we leave anything durable, imperish-
able behind? Will anyone be walking in the midst of 
the 20th or 21st architecture in 300, 400 years’ time 
with the thrill? Probably not because our building 
materials are less and less durable, while our tastes 
and fashions evolve so quickly that we want to demol-
ish the old and build the new. We wish to change, 
transform and improve continuously.

Perhaps, however, we will leave “something” 
behind – large concrete slab “hammered” in mass 
housing estates – a symbol of the bygone epoch which 
can persist in its virtually unchanged form in Poland!

Mass housing estates include houses built in 
the technology of large concrete slab. Poland’s 
first house of this type was implemented in 1957 
in Jelonki, Warsaw. This technology was imported 
from Western Europe. Such a building method was 
used in France, Sweden and Finland from the early 
1950s. It became very popular in Germany, especially 
in Eastern lands. The technology meant unification 
– houses looked similar, flats had got a twin layout. 
Identical flats were furnished with identical wall and 
shell units, sofas and desks. It efficiently eliminated 
their lodgers’ individual tastes.
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The society often complains that mass housing 
estates “produce” people who grow up to be crimi-
nals devastating what their parents received from the 
state. There is a series of pathological phenomena 
directly caused by the material and spatial organiza-
tion of life in the city. The popular notion of blockers 
has developed in recent years [1].

Incorrect space management may make normal 
existence difficult. The elementary problem is the resi-
dential question. Its main aspects are: the overpopula-
tion of some flats, the low quality of their equipment, 
the distortion of the efficient functioning of a flat as 
a place of work and study. A lack of access to these 
service units causes the abovementioned pathologies 
in cities. It was observed that young people’s aggres-
sive behaviour is a direct result of the material and 
spatial structure of a city [2].

All in all, mass housing estates make a common 
“quality norm” in our part of Europe, therefore spe-
cialist have been trying to solve this problem for the 
last several decades. Discussions were held in two 
aspects. One of them aimed at the total demolition 
of the existing tissue and the introduction of new 
buildings adjusted to the residents’ contemporary 
needs. The other aimed at modernizing the estates. 
As usual, the most important question is finance. 
Contrary to a popular opinion, these buildings do 
not mean impending collapse but require gigantic 
refurbishments and modernizations. Obviously, the 
biggest problem in slab houses is heat loss caused 
by faulty thermal insulation, draughty doors and win-
dows. Buildings must be weatherized, loggias must 
be furnished, flat roofs must be winterized, window 
areas must be decreased. Mass estates have got 
some positive aspects, too:

– location – they are often situated in the city 
centres or next to them,

– recreational space – estates designed when 
urban aspects were more important than the price of 

a square metre of the ground have got vast spaces 
of recreational areas, both public (parks, squares, 
sports fields) and semiprivate (playgrounds, benches 
for elderly people, gardens),

– infrastructure – schools, kindergartens and serv-
ices appeared in the neighbourhood after many years.

The modernization of housing estates seems to be 
much more attractive and effective than demolishing 
them. It can be proved by modernizations carried out 
in Germany [3], France and other European cities 
which are now evaluated very positively and should 
be acknowledged as justified and experimentally 
confirmed. In the former German Democratic Repub-
lic, slab houses are refurbished practically from the 
foundations with the exchange of windows, doors, 
thermal insulation, sometimes even external architec-
ture. In spite of rich foreign experience, Poland does 
not take any integrated actions which would aim at 
modernizing them. We also lack a general housing 
policy which would lead to the modernization of large 
concrete slab estates.

Modernizing operations in Germany, mainly the 
former GDR, are large-scaled and approved by the 
authorities, politicians and inhabitants themselves. 
One of such examples is the Kräutersiedlung estate 
in the district of Gorbitz in Dresden (Ill. 1). Its location 
on a hill guarantees a beautiful view of the city and 
the river [4]. The main objectives of this design were:

– to transform the estate complexly,
– to use the existing buildings,
– to design flats with nonstandard projections 

keeping up with times, with suitable equipment re-
sponding to the residents’ needs.

Another interesting example is Sachsendorf-Mad-
low located in the southern part of Cottbus. It is an 
enormous estate, constructed in the years 1976–86, 
with 12,000 flats having the full infrastructure of serv-
ices, shops, objects of culture, schools. It includes tall 
8- and 11-storey buildings and low 5- and 6-storey 



150

1. Drezno, housing Kräutersiedlung – "Gorbitz", 2. Cottbus, housing complex Sachsendorf-Madlow 3. Hamburg, modernization of dwelling 
house, a) before, b) after 4.Brno, modernization of dwelling house, a) before, b) after
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ones. The percentage of high-risers in the estate is 
considerable [5].

Within the IBA project, as a result of many de-
bates, the estate was modernized to a large extent. 
Some buildings received “cosmetic” operations on 
a relatively small scale which positively changed the 
reception of this estate. They included: rebuilding the 
balconies, the entrances to the buildings, introduc-
ing interesting greenery and making the recreational 
grounds more attractive, introducing modern façade 
materials and interesting colours [6]. In the case of tall 
buildings: redesigning the layout of the flats, introduc-
ing balconies, loggias with sliding glass, rebuilding 
the entrances to the staircases, changing the colours. 
The buildings received more modern character owing 
to the application of glass, steel, unprocessed con-
crete, illumination. It is a pity, though, that the flats on 
the ground floors have not got any gardens besides 
the balconies, whereas the green areas between the 
buildings are losing the form of neighbourly spaces 
on account of their large scale (height), excessive 
size and the openness of the spaces between them. 
The facades were solved in an interesting manner 
with the use of glass and linings as well as solar 
collectors in the southern walls. The entire rebuilding 
is complemented with carefully designed greenery, 
recreational fields and playgrounds for which the 
Germans have special respect.

Different architectural solutions were applied in 
a residential building in Hamburg which was designed 
by the Blauraum group (Ill. 3a, 3b). From the outside, 
this objects looks like a contemporary housing unit 
with very modern solutions of detail. Actually, it is 
the effect of modernizing an office building from the 
1970s. The building is located in a quiet, residential 
part of Hamburg. Bringing an abandoned office 
building back to life enlivened the whole district 
and facilitated the modernization of the adjoining 
buildings. The modernization included introducing 

changes which adjusted the new layout to the existing 
construction. The flats were remodelled in accordance 
with the inhabitants’ new needs. Apart from changes 
in the facades and the functional layout, there were 
some corrections in the construction allowing for 
alterations in the manner of using. The new façade 
was solved with additional balconies. A considerable 
shortcoming of this object was the height of its rooms 
– only 2.55 metres – which was levelled optically by 
designing quite big glassing and separate, smart 
balconies from the street side and loggias from the 
yard side. Thanks to diversifying the object with bal-
conies and nice wooden lining, the object presents 
interesting architecture now.

A lot of interesting solutions of rebuilding large 
concrete slab objects can be found in Germany. In 
recent years, the Czechs have carried out a number 
of noteworthy modernizations of slab buildings, too. 
Architects from the Maura studio in Berne rebuilt 
two blocks of flats in their hometown. Both of them 
dated from 1977 and were located in a typical mass 
housing estate. Owing to the introduction of new 
elements, the object received a completely different 
appearance as well as sixteen new flats (Ill. 4a, 4b). 
The standard of finishing the entire object was raised. 
It was impossible, however, to introduce certain 
changes, such as producing a new rhythm on the 
façade by introducing new divisions of the window 
woodwork. For some unknown reasons, an office in 
Berne ordered the construction of a new gable roof 
upon the whole. In spite of those significant changes, 
the objects still look presentable and even stand out 
above the unchanged identical blocks of flats in the 
neighbourhood.

Modernizing actions, which are very popular in the 
West, bring satisfying effects. Thus, we should ask the 
questions: Why are they underestimated in Poland, 
a country with such housing shortage? Why is large 
concrete slab housing not the object of politicians, 
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authorities, developers’ interest? Mass housing estates 
have got certain undeniable values – their space, the 
fact that they already exist, that they often have good 
locations and valuable several-decade-old greenery. 
The programmes of saving slab estates ought to con-
sist in their complex revitalization, not just the technical 
modernization of blocks of flats. New city planning 
assumes the creation of multipurpose estates with 
decorative structures which will create friendly sur-
roundings for the inhabitants – with playgrounds for 
children, spaces for elderly people and adolescents.

We began our journey in architecturally diverse 
Rome, justly acknowledged as “the eternal city”, 
feeling the spirit of history and bygone grandness. 
It ended in contemporary mass housing estates 

which will certainly go down in history. But will they 
delight with beauty, at least a little bit? To a large 
extent, it depends on us: architects, politicians, 
investors.

We may also ask ourselves if we should leave 
them in the unchanged condition for our descend-
ants or perhaps – having the future users in mind 
– make an attempt to modernize them. There are 
not any unambiguous answers to this question 
and it is difficult to predict what will happen in the 
future. Maybe all the contemporary objects will be 
demolished after years and then replaced by differ-
ent, more modern, much more surprising ones. Our 
legacy for the descendants will include photographs, 
sketches, designs and – last but by no means least 
– virtual tourism.

ENDNOTES

[1] Blockers – term invented in the late 1990s by the pho-
tojournalist Maria Zbąska, popularized by the press, refer-
ring to frustrated young people without any perspectives 
for whom a bench in front of a block of flats is the centre 
of social life, often abusing alcohol and marijuana. The 
linguist Bogusław Kreja defines them as uneducated and 
unemployed young people inhabiting urban mass hosting 
estates. Blockers are often associated with the hip-hop 
subculture (http://pl.wikipedia.org/wiki/Blokersi).
[2] I. Borowik, Blokowiska, miejski habitat w oglądzie soc-
jologicznym, Arboretum, Wrocław 2003; B. Gronostajska, 

Kreacja i modernizacji przestrzeni mieszkalnej, Wrocław 
University of Technology Press, Wrocław 2007.
[3] Large-scale modernizing actions in Germany brought the 
expected effects. Large housing estates, e..g Gropiusstadt 
(the southeastern part of West Berlin), Markisches Viertel 
and Thermometersiedlung in Berlin, were rebuilt.
[4] Dresden Garbitz (www.ddgorbitz.de).
[5] www.sozialestadt.de/en/veroeffent l ichungen/
zwischenbilanz/2-cottbus-english.shtml; www.cottbus.de/buerg-
er/dezernat_IV/stadtplanung/stadtumbaukonzept/index.html
[8] www.bryla.gazetadom.pl
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