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

W artykule przedstawiono problemy rehabilitacji i rekonstrukcji obiektów historycznych oraz kwar-
tałów mieszkaniowych w „sercu” Drezna. Omówiono Międzynarodowy Studencki Konkurs Urbani-
styczny „Shopping-Center Dresden 2007” na koncepcję funkcjonalną i przestrzenną obszaru o pow. 3 
ha w rejonie Georg Platz, który miał być próbą rozwiązania trudnego problemu w samym „sercu 
miasta”. Do konkursu zaproszono: Bauhaus-Universität Weimar, Technische Universität Stuttgart 
oraz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Organizatorzy (Burmistrz Miasta Drezna, Real 
Estate & Shopping Association, Bauhaus-Universität Weimar) oczekiwali na nowe propozycje lokali-
zacji funkcji handlu w centrum miasta jako elementu zintegrowanego z innymi funkcjami i posiada-
jącego rozwiązania architektoniczne uwzględniające historyczny kontekst. 
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A b s t r a c t  

The paper summarized the problems of rehabilitaion and reconstruction of historical buildings and 
living quarters in "the heart" of Dresden. International Studens’ Urban Competition "Shopping-Center 
Dresden 2007", for functional and spatial concept of Georg Square (area of 3 ha), was the contri-
bution to solving the difficult urban problems in "the heart of the city". Bauhaus-Universität Weimar, 
TU Stuttgart and Architecture Faculty of Cracow University of Technology has been invited to 
the competition. The organizers (Mayor of Dresden, representatives of Real Estate&Shopping As-
sociation, Bauhaus-Universität Weimar) expeted the proposals of location a new shopping centre in 
the inner city, as the integrated function with others and respected the historical context. 
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Wer Dresden nicht siehet, hat nichts Schönes gesehen 

(Kto nie widział Drezna, nie wie co to piękno) 
Johann Joachim Winckelmann, 1749 r. 

 
Drezno, pełniące funkcję stolicy Saksonii, uważane za najpiękniejsze miasto Niemiec, odwiedzają 

każdego roku miliony turystów. Wpisane w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
(ze względu na zabytkową starówkę oraz dolinę Łaby), nazywane „Florencją Północy” lub „Florencją nad 
Łabą”, jest Drezno jednym z najbardziej znanych barokowych miast Europy. Unikalny historyczny kom-
pleks urbanistyczny Drezna powstał na przełomie XVII i XVIII w., wraz z przybyciem Augusta II Moc-
nego (1670–1733), króla Polski i elektora saskiego. Otoczony najsłynniejszymi architektami i artystami 
epoki władca zrealizował wizję swojego miasta marzeń, która do dziś zachwyca pięknem, kompozycją, 
monumentalnością obiektów, skalą placów, ulic i bulwarów.  

Podobnie jak Praga, również Drezno położone nad rzeką ma prawnie zagwarantowaną ochronę 
swojej niezwykłej panoramy. Wśród niej dominują nad Starym Miastem: stumetrowa wieża ratusza – po-
zostająca najwyższą budowlą w mieście, nieopodal XIII-wieczny Kreuzkirche, najstarsza świątynia 
w Dreźnie (odbudowana w XVIII w., w stylu barokowym), Hofkirche (katedra św. Trójcy), wieża zamku, 
słynna kopuła Kunstakademie, potężny gmach Semperoper – Opery Państwowej oraz zrekonstruowany 
niedawno Frauenkirche (kościół NMP). Ten ostatni, piękny, barokowy kościół, tworzący wraz 
z otaczającą go przestrzenią Nowego Rynku (Neumarkt) wyjątkowy fragment Starego Miasta, funkcjo-
nował do niedawna jako ruiny, przypominające bezsens wojny1. 

Za czasów NRD odbudowano dużą część miasta, a po zjednoczeniu obu części Niemiec kontynu-
owano prace, których apogeum była odbudowa zamku i staranne odtworzenie Frauenkirche. Kościół stał 
się ponownie trwałym elementem panoramy Drezna, a równocześnie zapoczątkował rekonstrukcję ota-
czających go kwartałów zabudowy.  

W 2006 r. Drezno obchodziło 800-lecie swojego istnienia. Ten jubileusz stał się dla władz miasta 
impulsem do stworzenia nowych „magnesów” przyciągających turystów swoją atrakcyjnością. Już nie 
tylko wspaniały Zwinger z unikalną Galerią Malarstwa Dawnych Mistrzów czy Opera Sempera oferująca 
spotkania muzyczne na światowym poziomie, katedra, zamek królewski – Residenzschloss i jego odre-
staurowany największy skarbiec królewski – Neue Grüne Gewölbe czy słynne Bulwary Brühla, ale także 
obiekty współczesnej architektury, jak nowa synagoga, warsztaty Hellerau, odnowiona filharmonia – 
Festspielhaus Hellerau, kompleks biurowo-handlowy World Trade Centre, nowoczesny kompleks kin za-
projektowany przez grupę Coop-Himmelblau czy też zmodernizowany przez arch. Normana Fostera dwo-
rzec kolejowy, stały się nowymi celami dla turystów. Uzupełnia je znakomicie zorganizowane zwiedza-
nie pełnych uroku okolic Drezna; wycieczki statkiem wzdłuż doliny Łaby z przystankami w zamkach 
Moritzburg, Pillnitz, Hohenstein Rammenau czy w unikalnej miśnieńskiej manufakturze porcelany stają 
się niezapomnianym przeżyciem. Po wielu latach stagnacji w okresie NRD oraz niepokojącego wylud-
niania się w pierwszych latach po połączeniu obu części Niemiec Drezno zaczęło stawać się w ostatnich 
latach najliczniej odwiedzanym miastem Niemiec2.  

Najważniejszym niewątpliwie „magnesem” przyciągającym turystów jest zabytkowe „serce mia-
sta”. To jemu poświęcono w Dreźnie najwięcej prac rekonstrukcyjnych. Z roku na rok uzupełniane są 
kwartały zabudowy, modernizowane i odbudowywane ważne obiekty, odtwarzane dawne przestrzenie 
publiczne, przebudowywane ulice, mała architektura i infrastruktura. Prace te w znacznym stopniu utrud-
niła w 2004 r. tragiczna powódź, podczas której, podobnie jak w Pradze, całe historyczne centrum znala-
zło się pod wodą. 

Działania w Dreźnie przypominają powojenną odbudowę Starego Miasta w Warszawie, które jako 
pierwsze powstało z ruin. Tak jak warszawiacy nie wyobrażali sobie odbudowy miasta bez rekonstrukcji 
jego „serca”, tak samo pierwszym życzeniem drezdeńczyków było przywrócenie zabytkowego centrum. 
Ta potrzeba,  wynikająca z pobudek  psychologicznych, sentymentalnych,  z tradycji, wskazuje na to,  jak 
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ważnym elementem miasta jest jego „serce”. Daje ono mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, 
identyfikacji, staje się dla nich symbolem. Jak ważny i cenny jest to obszar w miastach europejskich, zro-
zumiemy dopiero, porównując je do coraz liczniejszych na świecie megamiast. Te wielomilionowe molo-
chy mają zapewne także swoje liczne lokalne „serca”, ale giną one w gąszczu ogromnych obszarów zabu-
dowy, często slumsów, siedliska konfliktów i problemów społecznych. Rzadko więc mają możliwość stać 
się symbolem miasta. 

Troska władz miasta Drezna o jego prawidłowy rozwój wyraża się w podejmowaniu wielu dzia-
łań, które mogłyby przynieść najbardziej pożądane przez mieszkańców rozwiązania. Jednym z nich był 
zorganizowany w 2007 r. Studencki Konkurs Urbanistyczny „Shopping-Center Dresden 2007”3, którego 
celem było opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla obszaru o pow. 3 ha, w rejonie Georg 
Platz. Ta niezabudowana przestrzeń, przylegająca bezpośrednio do południowej granicy historycznego 
Starego Miasta, sąsiaduje z nową architekturą Karstadtu (dom towarowy) oraz z główną osią urbani-
styczną Drezna, prowadzącą od Albert Platz (Neue Stadt) na północy, do dworca kolejowego na południu 
Prager Strasse. Do konkursu zostali zaproszeni studenci z trzech uczelni architektonicznych: z Bauhaus- 
-Universität w Weimarze, z Technische Universität w Stuttgarcie oraz z Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej. 

Zadaniem projektowym było przyjęcie takiego rozwiązania programowego, funkcjonalnego i prze-
strzennego, aby dotychczas „martwy” obszar Georg Platz stał się nowym, atrakcyjnym impulsem dla są-
siadującego „serca miasta”, jakim jest zabytkowe Stare Miasto. Zespoły studentów (63 osoby z 9 krajów) 
musiały przeprowadzić wywiady z mieszkańcami odnośnie ich potrzeb i oczekiwań. Musiały zapoznać 
się z historycznymi planami Drezna przed jego wojennym zniszczeniem, przeprowadzić dokładną in-
wentaryzację widokową, uwzględniającą najważniejsze dominanty historyczne oraz punkty widokowe. 
Wreszcie zastanowić się, jak można zaktywizować „martwą” dotychczas część Prager Strasse na odcinku 
od dworca do obrzeży Starego Miasta i jak za pomocą nowych funkcji stworzyć atrakcyjne przestrzenie 
publiczne przylegające do głównej osi urbanistycznej miasta. 

Na obszarze Georg Platz obligatoryjnie należało zmieścić program obejmujący: 10 000 m2 po-
wierzchni handlowej netto, 2500 m2 powierzchni towarzyszących oraz 500 miejsc parkingowych. 
Wszystkie pozostałe funkcje (jak mieszkania, biura, usługi, kultura, rekreacja, sztuka, edukacja i in.) oraz 
ich wielkość pozostawiono do decyzji projektantów. Na obszarze projektowym należało dodatkowo 
zlokalizować nowy Ratusz Techniczny (Technisches Rathaus).  

W rezultacie konkursu władze miasta Drezna otrzymały 25 różnorodnych, interesujących propo-
zycji projektowych4, będących „świeżą”, młodzieńczą wizją dla miasta, w której najważniejszym ele-
mentem zawsze pozostawało jego historyczne „serce”. Ale uzupełnione i wzmocnione o nowatorskie po-
dejście do lokalizacji handlu, zintegrowanego np. z: zespołami galerii i pracowni dla artystów, z luksuso-
wymi mieszkaniami i apartamentami dla osób starszych (którzy tu, w Dreźnie pragną spędzić jesień 
swojego życia), z zespołami SPA, fitnesem i basenami, ze szkołami tańca, z hotelami, muzeami, kinami, 
ze sklepami specjalistycznymi oferującymi np. oprócz sprzętu sportowego możliwości jego testowania na 
miejscu – jak górki dla narciarzy i snowboardzistów, ścianki wspinaczkowe, skate parki, trasy rowerowe 
– i z wieloma innymi funkcjami.  

Oferta propozycji zaprezentowanych w projektach studenckich była ogromna. Celem każdej z nich 
było rozwiązanie funkcji handlu jako zintegrowanego z innymi funkcjami systemu, który dobrze znamy 
sprzed „epoki super- i hipermarketów”. Systemu, w którym przestrzenie publiczne miasta współpracują 
z funkcją handlu. A nie, jak gubi się je w wielkoprzestrzennych, blaszanych, introwertycznych halach, 
„wkładanych” w strukturę miasta, gdzie zamyka się ludzi, którzy w szale zakupów zatracają umiejętność 
wzajemnego kontaktu. Młodzi architekci w swoich projektach konkursowych powracali do sprawdzonych 
i akceptowanych przestrzeni publicznych, do placów, ulic, do kompozycji miasta typu europejskiego. Ten 
typ miasta jest przeciwieństwem tego, o czym pisał wybitny polski socjolog Zygmunt Bauman, 
stwierdzając, że „dzisiejsze centra handlowe  buduje się tak, aby ludzie  byli ciągle w ruchu, stale się  roz- 
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glądali; dostarcza się im bez końca – ale nigdy zbyt długo – rozrywki w postaci niekończącego się pasma 
atrakcji; w centrum handlowym nie zachęca do tego, by się zatrzymać, spojrzeć jeden na drugiego, 
porozmawiać, zastanowić się czy podyskutować o czymś innym, niż wystawione towary; by spędzać czas 
w sposób pozbawiony wartości handlowej”5. Ten typ  miasta europejskiego jest przeciwieństwem miasta 
amerykańskiego, które stworzyło super- i hipermarkety. Ta epoka, jak zdążyliśmy zauważyć podczas 
konkursu, odchodzi już w Niemczech do lamusa. 

Poszukuje się tam teraz rozwiązań, które w sposób kompromisowy rozwiązują dążenia – z jednej 
strony inwestorów dużych powierzchni handlowych oraz z drugiej – dążenia władz miasta i jego miesz-
kańców, pragnących zachować charakter, strukturę, skalę miasta i jego niepowtarzalnych przestrzeni pu-
blicznych. Tylko w ten sposób nie zagubi się najważniejszego miejsca w mieście europejskim, jakim jest 
jego historyczne „serce”. 

Przypisy 

1  Historia Drezna kojarzona jest z tragicznym nalotem bombowym w nocy z 14 na 15 lutego 1945 r., kiedy w odwe-
cie za zniszczenie przez Niemców Coventry samoloty angielskie i amerykańskie zbombardowały Drezno. Tej pa-
miętnej nocy całe centrum miasta zniknęło z powierzchni ziemi wskutek wybuchów i pożarów, a życie straciło ok. 
35 tys. osób. Podczas nalotów zawaliła się słynna kopuła najważniejszej protestanckiej świątyni Niemiec – Frauen-
kirche (95 m wys.), nazywana „kamiennym dzwonem”. Po 10-letnich pracach rekonstrukcyjnych, w październiku 
2005 r. świątynię ponownie konsekrowano. 

2  Według danych biur turystycznych w 2007 r. Drezno odwiedziło ok. 8,8 mln gości, wśród których 15% stanowili 
turyści zagraniczni (www.cityguide-dresden.de). 

3  Studencki Konkurs Urbanistyczny „Shopping-Center Dresden” był trzecim konkursem zrealizowanym w ramach 
projektu „Stadt & Center”. Pierwszy konkurs (2003) dotyczył możliwości przeobrażeń centrum Bochum pod wpły-
wem funkcji handlu. Drugi konkurs (2005) miał za zadanie określić nowe możliwości dla lokalizacji handlu w hi-
storycznym centrum Heidelbergu. Trzecia edycja konkursu (2007) dotyczyła Drezna i możliwości aktywizacji nie-
zabudowanego obszaru Georg Platz, przy głównej osi urbanistycznej północ–południe i na styku ze starym 
miastem. Program „StadtBauKultur” („MiastoBudownictwoKultura”) był inicjatywą rządu Landu Nordrhein-West-
falen, w kooperacji z niemiecką Izbą Achitektów (Architektenkammer), Izbą Inżynierów Budownictwa (Ingenieur-
kammer-Bau), Stowarzyszeniem Gospodarki Budowlanej Mieszkaniowej (Verband der Bau- und Wohnungswirt-
schaft), Stowarzyszeniem Przemysłu i Handlu (Vereinigung der Industrie- und Handelskammer) oraz Związkiem 
Artystów w Nordrhein-Westfalen (Künstlerverband in Nordrhein-Westfalen). Organizację konkursów przyjął na 
siebie prof. Wolfgang Christ z Institut für Europäische Urbanistik, Bauhaus-Universität w Weimarze. Finansowego 
wsparcia udzieliły władze miast Bochum, Heidelbergu i Drezna oraz takie instytucje, jak: R.E.S.A. – Real Estate & 
Shopping Association, Immobilien Zeitung oraz uczestniczące w konkursach uniwersytety. 

4  W konkursie uczestniczyły 4 zespoły z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (pod kierunkiem dr hab. 
arch. H. Grabowskiej-Pałeckiej oraz dr arch. Agaty Kantarek). Jeden z zespołów, w składzie: Maciej Jagielak, Piotr 
Panek, Katarzyna Olszewska, uzyskał 3 nagrodę, wręczoną podczas Niemieckich Targów Nieruchomości 
w Monachium. 

5  Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000, s. 30. 
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Wer Dresden nicht siehet, hat nichts Schönes gesehen 

(If you haven’t seen Dresden, you don’t know what beauty is) 
Johann Joachim Winckelmann, 1749 

 
Dresden, the capital of Saxony, is considered the most beautiful city of Germany, frequented by 

millions of tourists every year. In 2004 it entered the UNESCO List of World Heritage (owing to its old 
town and the valley of the Elbe). It is called "Northern Florence" or "Florence-upon-the-Elbe" – one of 
the best known Baroque cities in Europe. The unique historic urban complex of Dresden came into exis-
tence at the turn of 17th century with the arrival of August II the Strong (1670–1733), the king of Poland 
and a Saxon elector. Surrounded by the most famous architects and artists of the epoch, the ruler realized 
his vision of a dream city which preserves its beauty, composition, the monumental character of the ob-
jects, the scale of its squares, streets and boulevards. 

Similarly to Prague, Dresden situated by a river has the legal protection of its unique panorama. 
The dominants of the Old Town include a hundred-metre City Hall tower – the tallest building in the city, 
the 13th century Kreuzkirche, the oldest temple in Dresden (rebuilt in the 18th century in the Baroque 
style), Hofkirche (St. Trinity’s cathedral), a castle tower, the famous dome of Kunstakademie, the enor-
mous edifice of Semperoper – the National Opera and the newly reconstructed Frauenkirche (St. Mary’s 
Church). This beautiful Baroque church, forming a special fragment of the Old Town with the surround-
ing space of the New Market Square (Neumarkt), remains a ruin reminding passers-by of the nonsense of 
the war1. 

Under communism, a large part of the city was rebuilt. After the reunion, the work was continued 
– the highlight was the reconstruction of the castle and Frauenkirche. The church became a lasting ele-
ment of the skyline again and began the reconstruction of the surrounding quarters. 

In 2006 Dresden celebrated its 800th anniversary. It inspired the authorities to form some new 
"magnets" attracting tourists. They are not just the great Zwinger with the unique Gallery of the Old 
Masters’ Paintings or Opera Sempera offering excellent musical meetings, a cathedral, a royal castle – 
Residenzschloss and its restored largest vault – Neue Grune Gewoble or the famous Bruhl Boulevards but 
also some objects of contemporary architecture, such as a new synagogue, Hellerau workshops, a restored 
philharmonic hall – Festspielhaus Hellerau, the World Trade Centre, a modern cinema complex designed 
by Coop-Himmeblau or a railway station modernized by Norman Foster. Sightseeing is perfectly organ-
ized: cruises along the valley with visits in the castles of Moritzburg, Pillnitz, Hohenstein Rammenau or 
the unique workshop of Meissen porcelain. After many years of stagnation and depopulation, Dresden is 
becoming the most popular city in Germany2. 

The most important "magnet" for tourists is undoubtedly the historic "heart of the city". It has had 
the most reconstruction work. Every year, its quarters are complemented, important object are modern-
ized and rebuilt, old public spaces are reconstructed, streets, small architecture and infrastructure are 
changed. The work was seriously endangered during a tragic flood in 2004 when – like in Prague – the 
whole historic centre was under water. 

The actions in Dresden resemble the postwar reconstruction of the Old Town in Warsaw which 
raised from ruins as the very first city. Its inhabitants could not imagine rebuilding without the recon-
struction of its "heart" – the dwellers of Dresden also wished to regain the historical centre. This psycho-
logical, sentimental, traditional need shows the importance of "the heart of the city". It gives the dwellers 
the feeling of safety, identification, becomes a symbol. We will understand the value of this area when we 
compare it to megacities growing all over the world. These juggernauts have numerous local "hearts" but 
they get lost amongst gigantic buildings, often slums, places of conflicts and social problems. Thus, they 
rarely become the symbols of a city… 

The intentions of the authorities of Dresden can be seen in many actions which could bring about 
the  most desirable  solutions. One of them  was Students’ Urban Competition "Shopping-Center Dresden  
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2007"3 whose objective was to prepare a functional and spatial concept for three hectares of land near 
Georg Platz. This undeveloped space, directly bordering on the southern frontier of the historic Old 
Town, neighbours on the new architecture of Karstadt (department store) and the main urban axis of 
Dresden leading to Albert Platz (Neue Stadt) in the north, to the railway station in the south of Prager 
Strasse. Students of three architectural universities – Bauhaus-Universität in Weimar, Technische Univer-
sität in Stuttgart and the Faculty of Architeture, Cracow University of Technology – were invited. 

The assignment was a functional and spatial solution to make the "dead" area of Georg Platz 
a new, attractive impulse for the neighbouring "heart of the city" – the historic Old Town. Groups of stu-
dents (63 people from 9 countries) had to make interviews with some residents about their needs and ex-
pectations. They had to acquaint themselves with the prewar plans of Dresden, make a detailed stock-
taking allowing for the most important historic dominants and scenic points, wonder how to activate 
a "dead" part of Prager Strasse between the station and the outskirts of the Old Town and how to create 
some attractive public spaces close to the main urban axis with some new functions. 

The area of Georg Platz had to receive a programme comprising 10 000 m² of net commercial 
area, 2500 m² of additional areas and 500 parking positions. All the remaining functions (flats, offices, 
services, culture, recreation, art, education and others) and their size could be chosen. The area also had to 
receive a new Technical City Hall (Technisches Rathaus). 

The authorities of Dresden received 25 diverse, interesting propositions4 being a "fresh" vision for 
the city where the most important element was always its historic "heart". They also included an innova-
tive approach to the location of trade integrated with galleries and studios for artists, luxury flats and 
apartments for elderly people (who want to spend the autumn of their lives in Dresden), with spa centres, 
fitness clubs and swimming pools, with dance schools, hotels, museums, cinemas, specialist shops with 
facilities (mountains for skiers and snowboarders, climbing walls, skate parks, bicycle routes etc.). 

The students’ offer was huge. Their purpose was to solve the function of commerce as a system 
integrated with some other functions which we know very well from before "the epoch of supermarkets 
and malls" – a system where the public spaces of a city cooperate with the commercial function. They 
must not get lost in large, tin, introvert halls "put" into the structure of a city where people are shut and 
lose the ability to contact each other in the craze of shopping. The young architects returned to some 
proven and accepted public spaces, to squares, streets, to the composition of the European city. This type 
of a city is the opposite of what the outstanding Polish sociologist Zygmunt Bauman wrote – "today’s 
shopping centres are built so as to make people move constantly, watch around; they get entertainment in 
the shape of an endless stream of attractions – but not for too long; a shopping centre does not encourage 
you to stop, look at the others, talk, think or discuss something else than the goods on display; to spend time 
without pure commerce"5. This type of a European city is the opposite of the American city which created 
supermarkets and malls. This epoch, as we could notice during the competition, is being "junked" in 
Germany. 

These days, they search for some solutions for both the investors of large commercial areas and the 
authorities and inhabitants of cities who want to preserve the character, structure, scale of a city and its 
unique public spaces. It is the only way to save the most important place in a European city – its historical 
"heart". 

Endnotes 
1  The history of Dresden is associated with a tragic event on February 14/15, 1945 when some English and American 

planes bombarded the city in revenge of the destruction of Coventry. The whole city centre disappeared as the result 
of explosions and fires – about 35000 people lost their lives. The famous dome of the most important Protestant 
temple in Germany – Frauenkirche (95 m tall) called a "stone bell" – collapsed. After 10 years of reconstruction, it 
was consecrated in October 2005. 



 213
2  About 8,8 million people visited Dresden in 2007, including 15% of foreigners (www.cityguide-dresden.de). 
3  Students’ Urban Competition "Shopping-Center Dresden" was the third competition realized within "Stadt & Cen-

ter". The first competition (2003) concerned possible commercial transformations of the centre of Bochum. The 
second competition (2005) was organized to define new possibilities for the location of trade in the historic centre 
of Heidelberg. The third edition (2007) concerned Dresden and possible activation of the undeveloped area of 
Georg Platz at the main urban N–S axis and at the meeting point with the old town. Programme "StadtBauKultur" 
was an initiative of the government of Land Nordrhein-Westfalen in cooperation with the German Chamber of Ar-
chitects, the Chamber of Construction Engineers, the Association of Housing, the Association of Industry and Trade 
and the Society of Artists in Nordrhein-Westfalen. The competitions were organized by Prof. Wolfgang Christ of 
Institut für Europäische Urbanistik, Bauhaus-Universität in Weimar. They were supported financially by the 
authorities of Bochum, Heidelberg and Dresden as well as such institutions as Real Estate & Shopping Association, 
Immobilien Zeitung and some universities. 

4  Four groups of the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology participated in the competition 
(supervised by D.Sc. Ph.D. Arch. Hanna Grabowska-Pałecka and Ph.D. Arch. Agata Kantarek). One of them got the 
3rd prize at the German Trade Fair of Real Property in Munich (Maciej Jagielak, Piotr Panek, Katarzyna Ol-
szewska). 

5  Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warsaw 2000, p. 30. 
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Il. 1. a) Drezno – panorama Starego Miasta, b) Drezno – Stare Miasto z odbudowanym Frauenkirche, c) Drezno – 

Stare i Nowe Miasto – główna oś urbanistyczna łącząca dworzec kolejowy i Albert Platz. Zaznaczone miejsce 
konkursu studenckiego – Georgplatz (fot. aut.) 

Ill. 1. a) Dresden – view on the Old City, b) Dresden – the Old City with the reconstructed Church of our Lady 
(Frauenkirche), c) Dresden – Old and New City with the main urban axis connected the Train Station and the 
Albert Square. The student’s competion site – Georg Square (photo auth.) 
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Il. 2. Drezno – koncepcja urbanistyczna – 3 nagroda. Autorzy: Katarzyna Olszewska, Maciej Jagielak, Piotr Panek, 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 

Ill. 2. Third Award in Student’s Urban Competition. Authors: Katarzyna Olszewska, Maciej Jagielak, Piotr Panek, 
Architecture Faculty, Cracow University of Technology 

 




