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

Artykuł dotyczy wybranych problemów związanych ze zrównoważonym projektowaniem architektoniczno-ur-
banistycznym zespołów niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej na wybranych przykładach w miastach 
niemieckich (Kolonia) oraz holenderskich (Almere, Middelburg). Autor wykazuje, że kształtowanie środowiska 
mieszkaniowego w jedności architektury z otoczeniem z poszanowaniem przestrzeni prywatnych i publicznych 
oraz krajobrazu przyrodniczego i kulturowego z zastosowaniem współczesnych, ekologicznych rozwiązań funk-
cjonalno-przestrzennych, technologicznych i materiałowych stwarza optymalne warunki dla człowieka. Anali-
zowane przykłady charakteryzuje duża różnorodność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i ekologicznych; 
harmonijny związek z krajobrazem oraz z najbliższym otoczeniem; wysoka jakość architektury oraz układów 
kompozycyjnych; przyjazny stosunek do przestrzeni prywatnych oraz publicznych; silny związek z zielenią, 
wodą, przyrodą. Wszystko to razem tworzy jedną wspólną całość – architekturę wkomponowaną harmonijnie 
w otoczenie. Poprawę warunków życia mieszkańców w polskich miastach autor upatruje m.in. w indywidual-
nym kształtowaniu zrównoważonych, ekologicznych, różnorodnych form niskiej intensywnej zabudowy miesz-
kaniowej. Zabudowa ta jest wielką, niewykorzystaną szansą w kształtowaniu siedlisk mieszkaniowych.
Słowa kluczowe: architektura i otoczenie, zrównoważone środowisko mieszkaniowe, niska intensywna 

zabudowa mieszkaniowa, woda w architekturze, woda w zespołach mieszkaniowych, 
przestrzeń: społeczna, publiczna, prywatna, wnętrze urbanistyczne

A b s t r a c t
This paper concerns selected problems related to the sustainable architectural and urban design of complexes 
of low-rise intensive housing development exemplified by German (Cologne) and Dutch (Almere, 
Middelburg) cities. The author proves that shaping a housing environment in the unity of architecture and 
its surroundings with respect for private and public spaces as well as the natural and cultural landscape with 
the use of contemporary, ecological functional and spatial, technological and material solutions creates 
optimal conditions for man. The analyzed examples are characterized by the diversity of functional, spatial 
and ecological solutions; a harmonious relationship with the landscape and the nearest surroundings; the 
high quality of architecture and compositional layouts; a friendly attitude towards private and public spaces; 
a strong relation with greenery, water and nature. All these jointly create one common whole – architecture 
harmoniously composed into the surroundings. The author ascribes an improvement in the living conditions 
for the inhabitants of Polish cities to the individual creation of sustainable, ecological, diverse forms of low-
rise intensive housing development. It is a great, compromised chance of shaping residential settlements.
Keywords: architecture and its surroundings, sustainable housing environment, low-rise intensive housing 

development, water in architecture, water in residential complexes, social space: public, 
private, urban interior
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Jedność architektury i urbanistyki oraz ich wzajemna współzależność, badanie związków zachodzą-
cych na styku architektury z urbanistyką, traktowanie zagadnień architektonicznych w kontekście urbani-
stycznym i odwrotnie, przekonanie, że nie ma architektury bez urbanistyki i urbanistyki bez architektury 
– to podstawowa dewiza mojej twórczości naukowej, dydaktycznej i zawodowej architektoniczno-urba-
nistycznej. Kontekst urbanistyczny odgrywa istotną rolę w mojej twórczości architektonicznej. Wynika 
to przede wszystkim z dążenia do uzyskania tożsamości miejsca. Stanowi element inspiracji dla inwencji 
twórczej.

Niniejsza wypowiedź dotyczy wybranych problemów związanych ze zrównoważonym projektowa-
niem architektoniczno-urbanistycznym zespołów niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej na wybra-
nych przykładach w miastach niemieckich i holenderskich. Jedność architektury i otoczenia lub zachowa-
nie równowagi pomiędzy architekturą, a otoczeniem zastanym przyrodniczym lub kształtowanym przez 
człowieka wpływa korzystnie na jakość środowiska mieszkaniowego oraz jego walory humanistyczne. 
Jedność architektury z otoczeniem określają wzajemne powiązania funkcjonalne i przestrzenne oraz este-
tyczne, które zachodzą pomiędzy architekturą, a jej najbliższym otoczeniem. Dotyczy to relacji pomiędzy 
np. mieszkaniem, a ogrodem, wodą, zielenią, placem, dziedzińcem, ulicą itp. wnętrzem architektonicznym 
a wnętrzem urbanistycznym, formą architektoniczną a kształtowaniem przestrzeni otaczającej.

Kształtowanie środowiska zamieszkania w jedności architektury z otoczeniem, z poszanowaniem 
przestrzeni prywatnych i publicznych oraz krajobrazu przyrodniczego i kulturowego z zastosowaniem 
współczesnych ekologicznych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, technologicznych i materiałowych 
stwarza optymalne warunki dla człowieka. Ważna rolę w zakresie rozwiązań przestrzennych spełnia forma 
architektoniczna ujęta w szerokim kontekście zrównoważonego środowiska mieszkaniowego (przyrodni-
czym, krajobrazowym, kulturowym i społecznym), odgrywająca znaczącą rolę w kompozycji urbanistycz-
nej, posiadająca cechy identyfikujące ją z miejscem zamieszkania, nosząca znamiona piękna, harmonii 
i ładu. 

Przykład 1

Zespół mieszkaniowy Am Beethovenpark w Kolonii1 – Niemcy (il. 1, 2)

W strefie centralnej miasta przy Hermeskeiler Platz w Kolonii powstał w latach 1989–1994 racjo-
nalnie zaprojektowany zespół mieszkaniowy. Ukształtowany został z kilku różnorodnych powtarzalnych 
brył architektonicznych, o wysokości 4 kondygnacji, skomponowanych rytmiczne wokół osiowego układu 
urbanistycznego, opartego na założeniu wodno-rekreacyjnym oraz ulicy.

Zespół charakteryzuje:
– silny związek zespołu mieszkaniowego z miejskim krajobrazem,
– otwarcie funkcjonalne i kompozycyjne układu urbanistycznego na wnętrze publiczne, które stanowi 

założenie wodno-rekreacyjne oraz ulica pieszo-jezdna,
– bezpośrednie powiązanie funkcjonalne i przestrzenne mieszkań i budynków zlokalizowanych wzdłuż 

założenia wodnego z zielonym ogrodem i wodą,
– atrakcyjne i harmonijne ukształtowanie małej architektury powiązanej z wodą i zielenią parkową 

stwarzające dogodne warunki do kontaktów społecznych,
– uzyskanie wysokiej jakości rozwiązań plastycznych i estetycznych przestrzeni publicznej spotęgowanych 

odbiciem architektury i zieleni w wodzie.

1 Zespół mieszkaniowy Am Beethovenpark w Kolonii – Niemcy. Zaprojektowany został przez biuro Schaller/Theodor 
Architekten BDA; architekci: HPP, Prof. Coersmeier/Schaller, zrealizowany w latach 1989–1994, zawiera 388 mieszkań 
o łącznej powierzchni 68 300 m2; Literatura: Schaller/Theodor Architekten BDA (http://www.schallertheodor.de).
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Przykład 2

Zespół niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej w Almere2 – Holandia (il. 3)

W strefie obrzeżnej miasta Almere–Buiten powstał w latach 1999–2001 bardzo interesujący ze-
spół niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, składający się z 48 willi zlokalizowanych nad kana-
łem wodnym (Water villa’s). Każda willa zbudowana jest z prostopadłościennych modułów o wymiarach  
10 × 6 × 3 m, które mogą być rozbudowywane w zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników. 
Pierwsze i drugie piętro każdej willi posiada własny duży taras, który ma rekompensować brak bezpośred-
niego powiązania z ogrodem.

Zespół charakteryzuje:
– wysoka jakość środowiska mieszkaniowego,
– integracja architektury z krajobrazem, szczególnie z jego elementami: zielenią i wodą,
– bezpośredni kontakt parteru willi z ogrodem i wodą,
– bezpośredni kontakt pierwszego piętra z tarasem – ogrodem zlokalizowanym na dachu parteru,
– bezpośredni kontakt drugiego piętra z tarasem – ogrodem zlokalizowanym na dachu pierwszego 

piętra,
– wprowadzenie przestrzeni społecznych w formie placów integrujących mieszkańców,
– wysokie walory ekologiczne zespołu – wykorzystanie takich materiałów budowlanych, jak drewno 

i szkło zbliża mieszkańców do natury.  

Przykład 3

Zespół jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Almere3 – Holandia (il. 4)

W strefie obrzeżnej miasta Almere–Buiten został zrealizowany w latach 1999–2002 uroczy zespół 
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. W skład zespołu wchodzi 21 budynków mieszkalnych w stalo-
wej konstrukcji dźwigarowej.

Zespół charakteryzuje:
– wysoka jakość architektury i środowiska mieszkaniowego,
– integracja architektury z krajobrazem,
– wysokie walory plastyczne i kolorystyczne rozwiązań przestrzennych spotęgowanych odbiciem 

architektury w wodzie,
– wyrafinowana forma architektoniczna domów powiązanych bezpośrednio z wodą, inspirowana 

tradycyjną formą architektury domu z symetrycznym dachem dwuspadowym,
– charakterystyczne rozwiązanie funkcji ogrodu w formie zróżnicowanych architektonicznie tarasów 

„wchodzących” w wodę,
– szczytowe ustawienie domów frontem do wody z zadaszonym tarasem lub oszkloną werandą oraz 

wykorzystanie przestrzeni otwartej między domami na cele rekreacyjne, powoduje poczucie lekkości 
i indywidualności rozwiązań kompozycyjnych,

– bezpośrednie powiązanie mieszkań z ogrodem i otaczającą wodą. 

2 Zespół niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej w Almere – Holandia. Zaprojektowany został przez biuro UN 
Studio i zrealizowany w latach 1999–2001; Literatura: UNStudio Amsterdam/Shanghai/Hong Kong (http://www.
unstudio.com/projects/year/2001/1/122).

3 Zespół jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Almere – Holandia. Zaprojektowany został przez biuro MADE 
architecten, Rotterdam oraz zrealizowany w latach 1999–2002; Literatura: Architecture in the Netherlands, Yearbook 
2001>02.
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Przykład 4

Jednorodzinny zespół mieszkaniowy w zabudowie zwartej w Almere4 – Holandia (il. 5a, 5b)

W strefie obrzeżnej miasta Almere–Buiten został zrealizowany w latach 1999–2001 bardzo charak-
terystyczny, o  indywidualnym wyrazie jednorodzinny zespół mieszkaniowy w zabudowie zwartej. W skład 
zespołu wchodzi 18 budynków mieszkalnych usytuowanych szeregowo. Każdy z nich posiada dominujący 
kompozycyjnie standardowy rdzeń zawierający schody, hole, urządzenia sanitarne, magazyny oraz w miarę 
potrzeb kuchnie. Pokoje sypialne oraz pokój dzienny usytuowane zostały w kubistycznych bryłach dowol-
nie wstawianych pomiędzy rdzenie.

Zespół charakteryzuje:
– wysoka jakość architektury i środowiska mieszkaniowego,
– bezpośrednie powiązanie mieszkania z ogrodem (przestrzenią prywatną) z ulicą (przestrzenią 

publiczną),
– kształtowanie formy architektonicznej bez eksponowania otworów okiennych i drzwiowych 

w stalowo-popielatej konwencji kolorystycznej powoduje specyficzny nastrój i charakter architektury 
mieszkaniowej.

Przykład 5

Zespół mieszkaniowy Veerse Poort w Middelburgu5 – Holandia (il. 6a, 6b, 6c)

W Middelburgu został zrealizowany w latach 1998–2002 oryginalny zespół mieszkaniowy zawie-
rający dwa kwartały zabudowy zlokalizowane nad kanałem po obu jego stronach naprzeciw siebie połą-
czonych kładką pieszą. Oba kwartały zabudowy są częściowo znacznie oderwane od ziemi i „wchodzą” 
dynamicznie nad wodę. Wnętrze kwartału ukształtowane w formie dziedzińca pełni funkcję wspólnej 
przestrzeni społecznej. Z dziedzińca została zapewniona dostępność komunikacyjna do mieszkań. Po ze-
wnętrznym obwodzie kwartału usytuowano ogrody przeznaczone dla mieszkańców. Oba kwartały zostały 
harmonijnie powiązane z miejskim otoczeniem właściwą skalą obiektów architektonicznych oraz układem 
komunikacyjnym pieszym, rowerowym i samochodowym.

Zespół charakteryzuje:
– wysoka jakość architektury i środowiska mieszkaniowego,
– występowanie w układzie urbanistycznym zespołu wody, która wpisana jest na stałe w holenderską 

kulturę,
– powiązanie mieszkań z ogrodem, tarasem  i otaczającą wodą,
– wprowadzenie przestrzeni społecznej wspólnie użytkowanej w formie interesująco ukształtowanego 

dziedzińca, który skupia społeczność lokalną,
– wysoka jakość rozwiązań ekologicznych zespołu, która została osiągnięta poprzez m.in. kompozycyjne 

otwarcie przestrzeni wspólnie użytkowanych i mieszkań na wodę,
– przyjazny stosunek do środowiska zamieszkania i przyrody poprzez zapewnienie w rozwiązaniu 

funkcjonalno-przestrzennym m.in. izolacji układu samochodowego od rowerowego i pieszego 
dominującego w centralnej części założenia urbanistycznego skupionego wokół wody.

4 Jednorodzinny zespół mieszkaniowy w zabudowie zwartej w Almere – Holandia. Zaprojektowany został przez 
biuro Marlies Rohmer, Amsterdam i zrealizowany w latach 1999–2001; Literatura: Architecture in the Netherlands, 
Yearbook 2001>02.

5 Zespół mieszkaniowy Veerse Poort w Middelburgu – Holandia. Zaprojektowany i zrealizowany został w latach 1998– 
–2002; Literatura: (Colorcoat® http://www.colorcoat-online.nl).
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Prezentowane przykłady charakteryzuje duża różnorodność rozwiązań funkcjonalno-przestrzen-
nych, ekologicznych, energooszczędnych, ekonomicznych; harmonijny związek z krajobrazem oraz z naj-
bliższym otoczeniem; wysoka jakość architektury oraz układów kompozycyjnych; przyjazny stosunek do 
przestrzeni prywatnych oraz publicznych; silny związek z zielenią, wodą, przyrodą stwarzający optymalne 
warunki zamieszkania. Wszystko to razem tworzy jedną wspólną całość – architekturę wkomponowaną 
harmonijnie w otoczenie.

Środowisko mieszkaniowe człowieka czyste, zdrowe, piękne wiąże się z popieraniem energoosz-
czędności, a także wszelkich ekologicznych form zabudowy wykorzystujących naturalne źródła energii. 
Ochronie ziemi, przyrody i terenów rolnych sprzyja wspieranie niskich intensywnych form zabudowy 
w miejsce zabudowy ekstensywnej, rozproszonej, zajmującej coraz większe połacie terenów.

Poprawę warunków życia mieszkańców w polskich miastach upatruję m.in. w indywidualnym 
kształtowaniu zrównoważonych, ekologicznych, różnorodnych form niskiej intensywnej zabudowy miesz-
kaniowej. Zabudowa ta jest wielką, niewykorzystaną szansą w kształtowaniu siedlisk mieszkaniowych.  
Niska intensywna zabudowa jest najlepsza z punktu widzenia społecznego i humanistycznego; społecznego 
– bo może być dostępna dla każdego, humanistycznego – bo poprzez bezpośrednie powiązanie z terenem 
i zielenią stwarza warunki zbliżone do natury. Daje także poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania, 
identyfikacji użytkownika z otoczeniem, zapewnia właściwe warunki więzi społecznej. Ten typ zabudowy 
wyzwala energię ludzką do działań społecznych, ponieważ są w niej określone funkcje i przestrzenie przy-
należne do konkretnych użytkowników lub grup użytkowników.

Mam nadzieję, że miasta i siedliska ludzkie będą w przyszłości stawać się środowiskiem coraz 
bardziej przyjaznym, starannie zaplanowanym, pięknym, wygodnym, zapewniającym dogodne połączenia 
komunikacyjne – zbiorowe i indywidualne, rowerowe i piesze, z łatwą dostępnością miejsc pracy, usług, 
kultury, sportu, terenów wypoczynku, zieleni i przyrody.

The unity and interdependence of architecture and urbanism; research on relationships at the meeting 
point of architecture and urbanism; treating architectural issues in the urban context and vice versa; the 
conviction that there is no architecture without urbanism and no urbanism without architecture – these are 
the maxims of my scientific, educational and professional creative activity in the field of architecture and 
urbanism. The urban context plays a significant role in my architectural creation. First and foremost, it results 
from aiming to attain the identity of a place. It makes an inspiring element of creative inventiveness.

This paper concerns selected problems related to the sustainable architectural and urban design of 
complexes of low-rise intensive housing development exemplified by German and Dutch cities.

The unity of architecture and its surroundings – maintaining the state of equilibrium between 
architecture and the existing natural or man-made environment – positively influences the quality of 
a housing environment and its humanistic values.

The unity of architecture and its nearest surroundings is defined by their mutual functional, spatial 
and esthetical relations, for instance between a flat and a garden, water, greenery, a square, a courtyard, 
a street etc.; between an architectural interior and an urban interior; between an architectural form and the 
formation of its surrounding space.

Shaping a housing environment in the unity of architecture and its surroundings with respect for 
private and public spaces as well as the natural and cultural landscape with the use of contemporary 
ecological functional and spatial, technological and material solutions creates optimal conditions for man. 
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An architectural form – depicted in the broad natural, scenic, cultural and social context of a sustainable 
housing environment; deeply immersed in an urban composition; having features which identify it with 
a place of residence; bearing the stamps of beauty, harmony and order – plays an important role in the field 
of spatial solutions.

Example 1

Residential complex Am Beethovenpark in Cologne1 – Germany (Ill. 1, 2)

In the central zone of the city of Cologne, at Hermeskeiler Platz, a rationally designed residential 
complex was implemented in the years 1989–1994. It is formed of several varied four-storey architectonic 
bodies rhythmically composed around an axial urban layout based on a water and recreation layout and 
a street.

This complex is characterized by:
– strong relationship between the residential complex and the city landscape,
– functional and compositional opening of the urban layout to a public interior composed of a water and 

recreation layout plus a pedestrian and vehicular street,
– direct functional and spatial connections between flats and buildings located along the water layout with 

a green garden,
– attractive and harmonious shape of decorative structures related to water and park greenery creating 

favourable conditions for social contacts,
– high quality of artistic and esthetic solutions in the public space intensified by the reflection of architecture 

and greenery in the water.

Example 2

Complex of low-rise intensive residential buildings in Almere2 – the Netherlands (Ill. 3)

On the outskirts of the city of Almere – Buiten, a very interesting complex of low-rise intensive 
residential buildings, consisting of forty-eight villas located by a canal (water villas), was implemented 
in the years 1999–2001. Each villa is constructed of rectangular modules (10 × 6 × 3 m) which can be 
extended depending on their users’ individual needs. The first and second floor of each villa has its own big 
terrace which is expected to compensate for the lack of a direct connection with the garden.

This complex is characterized by:
– high quality of the housing environment,
– integration of architecture and the landscape, especially its elements: greenery and water,
– direct contact between the ground floor of a villa, the garden and water,
– direct contact between the first floor and the garden terrace located on the roof of the ground floor,
– direct contact between the second floor and the garden terrace located on the roof of the first floor,
– introduction of social spaces in the form of squares integrating the inhabitants,
– high ecological values of the complex – the application of such building materials as wood and glass 

brings the residents closer to nature.

1 Residential complex Am Beethovenpark in Cologne, Germany. It was designed by the office Schaller/Theodor 
Architekten BDA; architects: HPP, Prof. Coersmeier/Schaller, and implemented in the years 1989–1994. It includes 388 
flats with the total area of 68 300 m2; Literature: Schaller/Theodor Architekten BDA (http://www.schallertheodor.de).

2 Complex of low-rise intensive residential buildings in Almere, the Netherlands. It was designed by the office UN 
Studio and implemented in the years 1999–2001; Literature: UNStudio Amsterdam/Shanghai/Hon Kong (http://www.
unstudio.com/projects/year/2001/1/122).
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Example 3

Complex of single-family residential buildings in Almere3 – the Netherlands (Ill. 4)

On the outskirts of the city of Almere – Buiten, a charming complex of single-family residential 
buildings was implemented in the years 1999–2002. It includes twenty-one units in steel truss construction.

This complex is characterized by:
– high quality of architecture and the housing environment,
– integration of architecture and the landscape,
– high artistic and colouristic values of spatial solutions intensified by the reflection of architecture in the 

water,
– sophisticated architectural form of houses directly connected with the water, inspired by the traditional 

architectural form of a house with a symmetrical pitched roof,
– characteristic solution of the function of a garden in the form of architecturally diverse terraces “entering” 

the water,
– frontal position of the houses in relation to the water with a roofed terrace or a conservatory as well 

as the use of an open space between the houses for recreational purposes arouse the impression of the 
lightness and individuality of compositional solutions,

– direct connection between the flats, the garden and the surrounding water.

Example 4

Compact single-family residential complex in Almere4 – the Netherlands (Ill. 5a, 5b)

On the outskirts of the city of Almere – Buiten, a very characteristic compact single-family residential 
complex with individual expression was implemented in the years 1999–2001. It includes eighteen terraced 
residential buildings. Each of them has a compositionally dominating standard core containing stairs, 
hallways, sanitation, storage and, if desired, a kitchen. The dayroom and bedrooms are situated in cubistic 
bodies arbitrarily inserted between the cores.

This complex is characterized by:
– high quality of architecture and the housing environment,
– direct connection between a flat, the garden – a private space, and the street – a public space,
– architectural form shaped without exposing the window and door openings in a steel-grey colouristic 

convention produces the peculiar mood and character of housing.

Example 5

Residential complex Veerse Poort in Middelburg5 – the Netherlands (Ill. 6a, 6b, 6c)

In Middelburg, an original residential complex, including two quarters of buildings located on both 
sides of a canal and connected by means of a footbridge, was implemented in the years 1998–2002. Both 

3 Complex of single-family residential buildings in Almere, the Netherlands. It was designed by the office MADE 
architecten, Rotterdam and implemented in the years 1999–2002; Literature: Architecture in the Netherlands, 
Yearbook 2001>02.

4 Compact single-family residential complex in Almere, the Netherlands. It was designed by the office Marlies 
Rohmer, Amsterdam and implemented in the years 1999–2001; Literature: Architecture in the Netherlands, Yearbook 
2001>0.

5 Residential complex Veerse Poort in Middelburg, the Netherlands. It was designed and implemented in the years 
1998–2002; Literature: Colorcoat ® (http://www.colorcoat-online.nl).
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quarters are partly detached off the ground and dynamically “enter” the water. The interior of a quarter, 
shaped in the form of a courtyard, fulfills the function of a shared social space. The courtyard guarantees the 
transport accessibility of the flats. Gardens meant for the residents are situated on the external periphery of 
a quarter. Both quarters are harmoniously connected with their urban surroundings through the proper scale 
of architectural objects as well as the pedestrian, bicycle and vehicular transport layout.

This complex is characterized by:
– high quality of architecture and the housing environment,
– presence of water – an immanent feature of Dutch culture – in the urban layout,
– connection between the flats, the garden, the terrace and the surrounding water,
– introduction of a shared social space in the form of an interestingly shaped courtyard which integrates 

the local community,
– high quality of ecological solutions attained by the compositional opening of the shared spaces and the 

flats to the water,
– friendly attitude towards the housing environment and nature by isolating vehicular traffic from the 

bicycle and pedestrian system dominating in the central part of the urban layout around the water in the 
functional and spatial solution.

The presented examples are characterized by the diversity of functional, spatial, ecological, energy-
saving and economical solutions; a harmonious relationship with the landscape and the nearest surroundings; 
the high quality of architecture and compositional layouts; a friendly attitude towards private and public 
spaces; a strong relation with greenery, water and nature creating optimal living conditions. All these jointly 
create one common whole – architecture harmoniously composed into the surroundings.

Man’s clean, healthy and beautiful housing environment is related to support for energy saving 
as well as any ecological forms of development which use natural sources of energy. Favour to low-rise 
intensive forms of housing instead of extensive, dispersed development covering more and more stretches 
of the ground is conducive to the protection of earth, nature and farmlands.

I ascribe an improvement in the living conditions for the inhabitants of Polish cities to the individual 
creation of sustainable, ecological, diverse forms of low-rise intensive housing development. It is a great, 
compromised chance of shaping residential settlements. Low-rise intensive development is the best from 
the social and humanistic point of view: social – because it may be accessible for all; humanistic – since 
it creates quite natural conditions through direct connections with land and greenery. It also produces the 
feeling of identity with a place of residence, identification between a user and the surroundings. It guarantees 
suitable conditions for social bonds. This type of development sparks off human energy for social actions as 
it includes defined functions and spaces belonging to specific users or their groups.

I hope that cities and human settlements will become a friendly, carefully planned, beautiful, comfortable 
environment securing convenient collective and individual, bicycle and pedestrian transport connections as 
well as easily accessible workplaces, services, culture, sport, recreational grounds, greenery and nature.
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Il. 1, 2. Przestrzeń publiczna, rekreacyjna w zespole mieszkaniowym Am Beethovenpark w Kolonii (fot. W. Seruga)

Ill. 1, 2. Public recreational space in the residential complex Am Beethovenpark in Cologne (photo by W. Seruga)
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Il. 3. Architektura wkomponowana w otoczenie. Zespół niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej w Almere–
Buiten (fot. W. Seruga)

Ill. 3. Architecture composed into the surroundings. Complex of low-rise intensive residential buildings in Almere–
Buiten (photo by W. Seruga)

Il. 4. Architektura na styku wody w zespole jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Almere–Buiten (fot. W. Seruga)

Ill. 4. Architecture by the water in a complex of single-family residential buildings in Almere–Buiten (photo by W. Seruga)



144

Il. 5a. Architektura mieszkaniowa jednorodzinnej zwartej zabudowy w Almere–Buiten, widok od strony ulicy;  
b – widok od strony ogrodu (fot. W. Seruga)

Ill. 5a. Residential architecture of compact single-family buildings in Almere–Buiten, view from the street; b – view 
from the garden (photo by W. Seruga)
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Il. 6a. Zespół mieszkaniowy Veerse Poort w Middelburgu. Architektura zespołu wkomponowana w otoczenie; 
b  – dziedziniec – przestrzeń społeczna; c –  widok od strony ogrodu – przestrzeń prywatna (fot. W. Seruga)

Ill. 6a. Residential complex Veerse Poort in Middelburg. Architecture composed into the surroundings of the complex; 
b –  courtyard – social space; c –  view from the garden – private space (photo by W. Seruga)
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