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1. WSTĘP

1.1. Uzasadnienie tematu i jego aktualność

Brak spójnych i długodystansowych programów rządowych, na co szczególnie
zwracają  uwagę  badacze1,  niewystarczające  środki  finansowe,  a  także  pewnego
rodzaju  powszechna  polityka  mieszkaniowa  samorządów  powodują  przyjęcie  przez
lokalne władze strategii w znacznej mierze polegającej na ograniczaniu zadań własnych
gminy w dziedzinie mieszkalnictwa do obowiązków wynikających z  Ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego2.  Faktycznie oznacza to  zapewnienie mieszkań jedynie osobom,
które zagrożone są bezdomnością lub znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej –
a  więc  mieszkań  socjalnych,  chronionych  i  zamiennych.  Liczba  tzw.  mieszkań
komunalnych, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy nie zwiększa się, jest
natomiast często redukowana. Skutkuje to niewydolnością systemu mieszkaniowego, a
niedofinansowanie  i  koszty,  które  ponieść  musi  samorząd podczas budowy nowych
mieszkań wiążą się dodatkowo z niską jakością samych mieszkań. Jednocześnie „akt”
zapewnienia mieszkania i samego zamieszkiwania rzadko powiązany jest z programami
socjalizującymi czy aktywizacją zawodową.

Taka polityka mieszkaniowa przy niewystarczającej liczbie tanich mieszkań na
zakup lub wynajem (TBS, spółdzielcze) skutkuje tym, że w Polsce występuje jeden z
najwyższych  odsetek  mieszkań  przeludnionych  wśród  krajów  unijnych.  Problem
deprywacji mieszkaniowej dotyka też ponadprzeciętnej liczby gospodarstw domowych,
zwłaszcza  tych,  które  nie  mają  dostępu  do  pierwszego  własnego  mieszkania  lub
stabilnego długodystansowego wynajmu, a jednocześnie ich dochody uniemożliwiają im
pobieranie gminnej pomocy3.

Dopiero powstały w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego program
Mieszkanie  Plus  stawia  sobie  za  cel,  w  sposób  systemowy,  zwiększenie  podaży
mieszkań na wynajem, w dużej części przeznaczonych dla osób posiadających zbyt
duże dochody by ubiegać się  o pomoc i  zbyt  małe,  by samemu móc wynajmować
mieszkanie na wolnym rynku. Program mieszkaniowy oparty na Ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, jest wciąż w fazie tworzenia i przebudowy4,
co uniemożliwia ocenę jego skutków, realności stawianych celów w kontekście metod

1  Anna Szelągowska, Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu Sp. z o.o., 
Warszawa 2011

2 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego, Dz.U. Nr 71 poz. 733 

3 Anna Rybkowska, Micha Schneider, Housing conditions in Europe in 2009, [tłum. własne], „Statistics in 
Focus” 4/2011, s.3-5.

4 m.in. zmiana strategii tworzenia mieszkań na wynajem o niskich czynszach: pierwotnie w ramach 
programu planowano bardzo niskie koszty budowy 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania, które, dzięki 
dużej skali zamówień i wykorzystaniu prefabrykacji, bez kosztów zakupu działki i zagospodarowania 
terenu, miały wynosić ok. 2000zł, obecnie program zakłada utrzymanie obniżonych czynszów głównie 
dzięki dostępowi do działek skarbu państwa i samorządów oraz bezpośrednim dopłatom. 

6



realizacji  i  sposobu funkcjonowania.  Uwagę zwraca jednak rzadko spotykany dialog
prowadzony  przez  operatora  programu,  którym  jest  spółka  BGK  Nieruchomości  ze
środowiskiem architektonicznym poprzez szereg konkursów na modelowe rozwiązania i
poszczególne  osiedla,  a  także  świadomość  społecznego  znaczenia  architektury
mieszkaniowej opisana w założeniach ideowych konkursów. W dwóch trzech spośród
tych konkursów udział brał także autor niniejszej dysertacji: w pierwszym, na modelowy
dom wielorodzinny (I etap) i osiedle mieszkaniowe w Katowicach (II etap), zdobywając I
nagrodę  ex aequo,  w drugim na osiedle mieszkaniowe w Warszawie, dochodząc do
finału  konkursu oraz  w trzecim na modelowy dom jednorodzinny.  Programy ideowe
drugiego  i  trzeciego konkursu w  dużej  części  zbieżne były  z  prezentowanym w tej
dysertacji  sposobem  rozumienia  architektury  społecznej,  a  konkursowa  propozycja
modelowego  domu  wielorodzinnego  i  jednorodzinnego  oparte  zostały  na  zasadach
architektury partycypacyjnej  w zakresie projektowania i  budowy,  dlatego też opisane
zostały w ramach prezentowanego doktoratu. 

W  świetle  przytoczonych  problemów  oraz  coraz  silniejszej  świadomości
społecznego znaczenia architektury uzasadnionym wydaje się poszukiwanie sposobu
budowy w myśl  zasad zrównoważonego rozwoju  tak,  by odpowiedzieć  na potrzebę
tworzenia mieszkań społecznych tańszych w budowie i eksploatacji, które dodatkowo
posiadają  „wartość  dodaną”  w  postaci  procesu  socjalizacji  i  rozwoju  osobistego
mieszkańców oraz całej społeczności. Na tym tle należy podkreślić niezwykle istotną
rolę,  jaką  w  procesie  tworzenia  dostępnych  finansowo  mieszkań  pełnią  projekt
architektoniczny i projekt organizacji inwestycji, tak by odpowiadały one możliwościom
finansowym gmin i mieszkańców, do których skierowana jest oferta.

Jedną  z  najciekawszych  propozycji  wypełnienia  niszy  związanej  z  budową
niewielkich  społecznych  osiedli  domów  jednorodzinnych,  szeregowych  i  małych
budynków  wielorodzinnych,  opartą  na  świadomym  kształtowaniu  architektury  i
nowatorskim  podejściu  do  procesu  budowy  i  finansowania  jest  metoda  budowy
zaproponowana przez Waltera Segala.

Metoda Segala* jest powstałym w Wielkiej Brytanii w latach 70. XX wieku,
kompleksowym sposobem uspołecznionego projektowania i budowy domów. Jej
główną zasadą jest uproszczenie konstrukcji i technologii budowy budynku tak,
by niedoświadczeni budowniczowie – przyszli mieszkańcy mogli niskim kosztem
sami  zbudować  sobie  domy  zgodne  z  indywidualnymi  potrzebami  i
możliwościami.  Segal  zaproponował  świadome  kształtowanie  procesu
budowlanego:  całościowe  spojrzenie  na  kwestie  architektoniczno-budowlane
uzupełnione przez odpowiednie kształtowanie procesu budowlanego: organizację
inwestycji  i  sposób  finansowania. Metoda  zaprojektowana  dla  niewielkich
społeczności  wykorzystuje  potencjał,  który  wiąże  się  z  niewielką  skalą  założeń.  W
ramach niej Segal tworzy zamknięty system elementów wzajemnie się dopełniających i
ułatwiających wypełnienie społecznych zadań stawianych tego rodzaju inwestycjom.

* W celu odróżnienia ogólnie przyjętych sformułowań takich jak metoda Segala, konstrukcja Segala, wkład 
z potu itp. i ich skrótów: metoda, konstrukcja itp. od podstawowego znaczenia tych słów, autor w pracy 
przyjmuje zapis tych pierwszych kursywą. 
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1.2. Temat

Praca  ma  charakter  metodologiczny  i  analityczny;  analizuje  zaproponowany
przez  Waltera  Segala  sposób  budowy domów zwany  metodą  Segala,  jej  podstawy
teoretyczne, a także realizacje powstałe na jej zasadach, projektowane zarówno przez
Segala, jak i jego naśladowców. Praca ma także charakter koncepcyjny i analityczny w
części  dotyczącej  możliwości  zastosowania  metody  Segala  w  polskich  warunkach
formalno-prawnych,  ponieważ  analizuje  tę  możliwość  i  na  podstawie  polskich
przykładów  inwestycji  proponuje  własną  porównywalną  metodę  dopasowaną  do
konkretnego zadania projektowego. 

Całość pracy ma charakter przyczynkowy, z założenia ma być głosem w dyskusji
na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce i prezentować jedną z metod budowy, która
wsparta innymi, adekwatnymi do odmiennych sytuacji oraz całym systemem gospodarki
mieszkaniowej może być jednym z elementów działań zmierzających do zmniejszenia
problemu mieszkaniowego w Polsce. Tematyka pracy doktorskiej zawiera się więc w jej
tytule: Metoda  Segala,  idea,  praktyka  i  możliwości  zastosowania  w  polskich
warunkach.

1.3. Teza

Teza pracy związana jest  z  analizą rozwiązań proponowanych przez Segala,
celów, które chce on uzyskać poprzez inwestycję oraz jej skutków. Na podstawie prac
teoretycznych  i  realizacji  projektów Waltera  Segala  można  zaproponować  pierwszą
tezę  pracy,  która  mówi,  że:  metoda Segala jest  kompleksowym podejściem do
procesu  inwestycyjnego,  które  zakłada  szeroki  współudział  użytkowników  w
procesie  projektowania  i  tworzenia  środowiska  mieszkaniowego  i  sprzyja
powstaniu „społecznej  wartości  dodanej” inwestycji  mieszkaniowej w postaci:
rozwoju  indywidualnego  mieszkańców  i  ich  wspólnoty,  indywidualizacji
środowiska mieszkaniowego oraz zwiększenia  dostępności mieszkań dla osób
najbardziej potrzebujących.

Zważywszy na to, zaproponować można także drugą tezę, bezpośrednio związaną z
sytuacją mieszkaniową w Polsce: w polskich warunkach możliwe jest zastosowanie
metody Segala z zachowaniem jej cech konstytutywnych.

1.4. Cele

Bezpośrednim celem pracy jest udowodnienie jej głównej tezy za pomocą opisu
metody zaproponowanej przez Segala i efektów jej realizacji. Można to osiągnąć m.in. –
i  jest  to  celem pośrednim – poprzez przybliżenie mało znanej  w Polsce,  a mającej
niebagatelne znaczenie w historii architektury mieszkaniowej, postaci Waltera Segala,
jego dorobku i realizacji oraz projektów nim inspirowanych. 

Kolejnym celem jest analiza i określenie możliwości i sposobu adaptacji metody
Segala do  polskich  warunków  organizacyjno-prawnych,  a  także  kulturowych  i
racjonalnego  zakresu  jej  stosowania.  Służyć  to  ma  szerszemu  celowi,  jakim  jest
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poszukiwanie,  odpowiednich  do  konkretnej  skali,  metod  budowy  architektury
mieszkaniowej  finansowo dostępnej,  co mogłoby być  przyczynkiem do zmniejszenia
skali deprywacji mieszkaniowej wśród gospodarstw domowych w Polsce.

1.5. Zakres pracy

– Problemowy: 

• Konteksty historyczne i ideowe oraz trendy

• Metoda Segala, jej podstawy teoretyczne, kontynuacja idei i jej aktualność, a
także praktyka realizacyjna Segala i jego następców.

• Możliwości adaptacji metody Segala w polskich warunkach.

Opis kontekstu ideowego oraz kontekstu architektonicznego w jakim powstawała
metoda obejmuje angielską tradycję budowy domów szkieletowych, tradycję XIX i
XX-wiecznych  ruchów  społeczno-politycznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem
anarchizmu,  powstających  w  tym  samym  okresie  angielskich  koncepcji  miast-
ogrodów oraz  rozwoju  koncepcji  plotlands, oraz  wczesnego  modernizmu  i  jego
późnej powojennej odmiany. Ostatnim etapem są powstające równolegle z metodą
Segala idee zrównoważonego rozwoju czy powrót do architektury bez architektów.

– Czasowy: 

Tematyka  pracy  związana  z  powstaniem i  rozwojem metody,  a  następnie
przykładami jej zastosowania obejmuje czas od lat 60. XX wieku po dziś dzień.

Opis  możliwości  zastosowania  metody  Segala  w  polskich  warunkach  z
powodów  praktycznych  dotyczy  przede  wszystkim  współczesności  i  przyszłych
perspektyw tego rodzaju budownictwa.

– Terytorialny: 

Praca opisując kontekst ideowy i architektoniczny metody Segala, zwłaszcza
w zakresie ogólnych pojęć, prądów czy ruchów społeczno-politycznych odwołuje się
do  tradycji  europejskich,  szczegółowe  problemy  opisywane  są  natomiast  z
perspektywy Wielkiej Brytanii.

W zakresie powstania i rozwoju metody, a także przedstawianych przykładów
jej  zastosowania  praca  ogranicza  się  do  terytorium  Wielkiej  Brytanii  –  kraju,  w
którym sposób budowy zaproponowany przez Segala powstał, cieszył się i cieszy
największym powodzeniem i gdzie udało się metodzie Segala wywrzeć drobny lecz
faktyczny wpływ na rzeczywistość.  Ograniczenie  się  do jednego kraju,  mimo że
realizacje  nawiązujące  do  metody  Segala  powstawały  także  w  innych  krajach
europejskich ma na celu porównanie na jednym tle realizacji projektów opartych na
idei Segala i badanie jej rozwoju.

Część pracy badająca możliwość zastosowania  metody Segala  w polskich
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warunkach i prezentująca porównywalną, polską metodę odnosi się do terytorium
Polski,  polskich  przykładów,  materiałów,  technik  i  tradycji  a  także  polskiego
porządku prawnego. 

Co  istotne,  zwłaszcza  w  kontekście  opisywanych  w  dalszej  części  pracy
konstrukcji, różnice klimatyczne Polski i Wielkiej Brytanii nie są znaczne i pozwalają
na porównywanie i ocenę poszczególnych rozwiązań. 

1.6. Konstrukcja pracy

Praca oparta jest na schemacie  wprowadzenie – analiza – synteza i wnioski w
części  opisującej  powstanie,  rozwój  i  zastosowanie  metody  Segala,  oraz  analiza   i
wnioski w części dotyczącej możliwości zastosowania metody w polskich warunkach:
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IV. ZAKOŃCZENIE 

Ilustracja 1: Struktura dysertacji



2. METODY BADAWCZE

Tematyka pracy obejmuje cały „cykl  życia”  budynku.  Jest ona więc osadzona
zarówno w pewnej metodzie – Hauptidee, która organizuje cały proces inwestycyjny, w
fazie  organizacyjnej,  projektowej,  budowlanej,  jak  i  w  fazie  użytkowej  budynku  z
problematyką kształtującej się społeczności oraz zmian architektonicznych. Tematyka
pracy  jest  więc  zarówno  szeroka  –  co  powoduje  potrzebę  zastosowania  kilku
szczegółowych metod i technik badawczych, jak i wąska – analizuje jedną, konkretną
metodę Segala.  Metody badawcze zostały dostosowane do odpowiednich faz „życia”
budynku, które mają też odzwierciedlenie w konstrukcji pracy:

– Metoda monograficzna

Metoda monograficzna jest główną metodą badawczą doktoratu, ponieważ
problematyka pracy ogranicza się  do  wąskiego tematu:  metody Segala,  który w
ramach dysertacji badany jest w różnych kontekstach i z różnych pozycji. 

– Metoda analizy i krytyki źródeł

Metoda  analizy  i  krytyki  źródeł  odnosi  się  przede  wszystkim  do
Wprowadzenia i  związana jest  zarówno z uzasadnieniem tematyki  i  określaniem
celów pracy, jak i opisem stanu badań.

– Metoda badań historyczno-interpretacyjnych

Metoda  badań  historyczno-interpretacyjnych  odnosi  się  do  podrozdziałów
opisujących  biografię  Waltera  Segala.  Wykorzystywane są  tu  techniki  badawcze
związane  z  analizą  i  krytyką  piśmiennictwa  związanego z  jego  życiorysem oraz
opisem kontekstu, w jakim powstała metoda Segala.

– Metoda analizy i konstrukcji logicznej

Metoda  analizy  i  konstrukcji  logicznej  ma  pierwszorzędne  znaczenie  w
podrozdziałach dotyczących  metody Segala,  jej  genezy,  późniejszych adaptacji  i
możliwości jej zastosowania w polskich warunkach organizacyjno-prawnych, a także
podrozdziałach  przedstawiających  przykłady  zastosowania  metody  Segala.  W
ramach  tej  metody  wykorzystane  są  techniki  związane  z  analizą  i  krytyką
piśmiennictwa: 

• Tekstów Waltera Segala odnoszących się do jego metody budowy, 

• Źródeł opisujących metodę Segala i przykłady jej zastosowania,

• Tekstów dotyczących opisu kontekstu, w jakim powstała metoda. 

Analizie  poddane zostały  także treści  wywiadów przeprowadzonych  przez
autora  w  celu  pozyskania  informacji  na  temat  poszczególnych  obiektów  od
projektantów,  mieszkańców  lub  przedstawicieli  organizacji  zaangażowanych  w
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poszczególne inwestycje. 

Analizie  oraz  interpretacji  poddano  także  teksty  mówiące  o  warunkach
organizacyjno-prawnych gospodarki mieszkaniowej w Polsce oraz związanych z tą
tematyką  aktów  prawnych.  Odrębną  pracę  stanowi  także  porównanie  realizacji
budynków  i  osiedli  powstałych  na  podstawie  metody  Segala i  wyciągnięcie
wniosków. 

– Studia przypadków

Studia  przypadków  dotyczą  realizacji  budynków  i  osiedli  projektowanych
przez Waltera Segala, jego naśladowców, a także polskich przykładów projektów,
które  są  w  znacznej  mierze  spójne  z  metodą  Segala.  W  ramach  tej  metody
badawczej  wykorzystane są  techniki  związane z  analizą  i  krytyką piśmiennictwa
dotyczącego poszczególnych obiektów i  osiedli,  a także dokumentacja graficzna:
zdjęcia,  szkice,  rzuty  i  przekroje  oraz  detale  budowlane  i  schematy  konstrukcji.
Dokonano także wizji lokalnych.

Przykłady opisane w dysertacji mają na celu przedstawienie możliwości
zastosowania metody Segala w różnych typach budynków: w osiedlach domów
jednorodzinnych, domach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i  budynkach
wielorodzinnych.  Przedstawiono  także  przykład  indywidualnego  domu
jednorodzinnego i budynku użyteczności publicznej. Podstawowym kryterium dobru
projektów  była  zgodność  z  metodą  Segala,  w  dalszej  kolejności  dostępność
informacji i charakterystyczne cechy obiektu. 

Poza  zainteresowaniem  autora  znajdują  się  indywidualne  budownictwo
mieszkaniowe  i  budynki  użyteczności  publicznej.  Spowodowane  jest  to  tym,  że
sposób  budowy  pojedynczych  domów  jednorodzinnych,  budowanych  przez  ich
właścicieli, a więc metodą gospodarczą, nie jest zgodny z przyjętą w pracy definicją
metody Segala i wykracza poza zakres przedstawionej w pracy tezy. W przypadku
indywidualnego  budownictwa  mieszkaniowego  brak  jest  problematyki  lokalnej
wspólnoty  czy  zaangażowania  środków  publicznych,  a  więc  pomocowego
charakteru  przedsięwzięcia.  Dodatkowym  argumentem  jest  to,  że  metoda
gospodarcza jest  powszechnie  stosowanym  sposobem  budowy  w  tego  typu
budownictwie, a stosowanie konstrukcji, którą zaproponował Segal jest po prostu
pewnym jej typem. 

Mniejsze zainteresowanie budynkami użyteczności publicznej także wymaga
wyjaśnień.  Tego  typu  obiekty budowane są  najczęściej  w  oparciu  o  konstrukcję
zaproponowaną przez Segala częściowo tylko lub wcale nie angażując w proces
powstania budynku lokalnej społeczności czy wolontariuszy. Pomimo że istnieją – i
są na to nieliczne przykłady5 – możliwości szerokiej partycypacji użytkowników w
inicjowaniu  procesu  budowlanego,  projektowaniu  i  budowie,  to  problematyka

5 Mowa  tu  np.  o  budynku  The  Chase  Community  Centre  w  Nottingham,  który powstał  z  inicjatywy
mieszkańców, którzy brali dodatkowo udział w projektowaniu budynku,s a w jego budowę zaangażowani
byli bezrobotni mieszkańcy dzielnicy.
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budownictwa  użyteczności  publicznej  wykracza  poza  tematykę  pracy  i  zakres
problemowy  przedstawionej  tezy.  Partycypacja  użytkowników  w  przypadku
budynków użyteczności publicznej jest odmiennym procesem od tego związanego z
tworzeniem  środowiska  mieszkaniowego,  luźniejsze  są  związki  użytkowników  z
budynkiem,  odmienne  ewentualne  korzyści  mieszkańców  zaangażowanych  w
proces projektowania i budowy a także odmienny proces inwestycyjny. 

Argumenty za zawężeniem tematyki pracy doktorskiej są więc dwa: przede
wszystkim  metoda Segala  została  zaprojektowana jako sposób  budowy domów,
dopiero  później  przeniesiony  na  budynki  użyteczności  publicznej.  Po  drugie,
odmienność i  specyficzność problematyki  związanej  z budownictwem publicznym
wymagałyby  znacznego  poszerzenia  zakresu  i  objętości  pracy,  jednocześnie
niewiele do niej wnosząc. Z tych względów praca skupiać ma się na budynkach
mieszkaniowych tworzonych ze środków publicznych,  a przytoczone w pracy
przykłady  pojedynczych  domów  jednorodzinnych  czy  budynków  użyteczności
publicznej związane  są  tylko  z  przedstawieniem  pełnej  możliwości  stosowania
konstrukcji zaproponowanej przez Segala. 

W  ramach  studiów  przypadków,  w  celu  łatwego  odczytania  pewnych
konstytutywnych  zasad  metody  Segala  i prześledzenia  zmian  związanych  z
późniejszymi jej adaptacjami, opracowane zostały karty przykładów. Karty powstały
więc  jako  element  wspomagający  analizę  i  konstrukcję  logiczną,  a  także
porządkujący  studia  przypadków.  Ze  względu  na  charakter  obiektów podzielone
zostały na trzy typy:

• Karta  osiedla  mieszkaniowego –  Karta  podstawowa.  Karta  ma
zastosowanie  w  przypadku  obiektów,  w  których  przypadku  decyzja  o
zastosowaniu  metody Segala  ma konsekwencje w warstwie organizacyjno-
projektowej,  architektoniczno-budowlanej  oraz  socjologicznej  inwestycji,  a
więc osiedli  domów jednorodzinnych lub budynków wielorodzinnych. Karta
skonstruowana  jest  tak,  że  oprócz  danych  podstawowych  jak  nazwa,
lokalizacja czy projektant, zawiera informacje dotyczące wymienionych wyżej
warstw.

• Karta  domu  jednorodzinnego  –  Karta  ma  zastosowanie  w  przypadku
pojedynczych  domów  jednorodzinnych.  W  związku  z  charakterem
opisywanego obiektu  pominięta  została  część dotycząca społeczności.  W
związku z uproszczonym procesem inwestycyjnym mniej informacji zawarte
jest także w części dotyczącej organizacji inwestycji.

• Karta  budynku  użyteczności  publicznej –  Karta  ma  zastosowanie  w
przypadku budynków użyteczności publicznej. W związku z dużą zmienną
użytkowników, a co za tym idzie – koniecznością przeprowadzenia innych,
pobocznych  względem  głównego  tematu  pracy  badań,  pominięta  została
część  dotycząca  społeczności.  W  związku  z  uproszczonym  procesem
inwestycyjnym  mniej  informacji  zawarte  jest  także  w  części  dotyczącej
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organizacji inwestycji.

W celu  uzyskania  brakujących  informacji,  a  także  skonfrontowania  części
danych opisanych w tekstach źródłowych, opracowany został także kwestionariusz
projektu:

• Kwestionariusz projektu (zał.3) – Przeznaczony dla projektantów i  osób
zaangażowanych w proces inwestycyjny opisywanych obiektów i zespołów.
W  zależności  od  projektu  i  adresata,  kwestionariusze  rozsyłane  były  w
całości  lub  w  formie  uproszczonej.  Dopowiedzieć  należy,  że  nie  ze
wszystkich źródeł autor zdołał otrzymać odpowiedzi. 

– Badania społeczne

Zakres przewidzianych badań obejmował także badania społeczne oparte na
przygotowanych na potrzeby pracy wywiadach kwestionariuszowych:

• Badania  kwestionariuszowe  (zał.  1,2) –  Kwestionariusze  zwierały  elementy
badań jakościowych. Badania przeprowadzono na mieszkańcach osiedli Lewisham faza
2.- osiedla zaprojektowanego przez Waltera Segala (więc najbliższego teoretycznych
założeń metody Segala) i Greenstreet Hill –   osiedla powstałego po śmierci architekta.
Celem  badań  była  zarówno  ocena  organizacji  inwestycji  przeprowadzonej  według
metody  Segala,  jakości  środowiska  mieszkaniowego  w tym architektury i  rozwiązań
budowlanych, jak i sprawdzenie, czy zakładane przez Segala cele rzeczywiście zostały
osiągnięte.  Mowa  tu  o  wpływie  organizacji  inwestycji  na  kształtowanie  się  lokalnej
społeczności i rozwój osobisty mieszkańców.
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3. STAN BADAŃ

Tematyka dysertacji, tak jak w przypadku doboru metod badawczych, wiąże się z
jednej strony z sięgnięciem po badania i literaturę bardzo szczegółową: 

• Prace Waltera Segala zapowiadające i dotyczące proponowanej przez niego
metody budowy, 

• Opracowania  innych  autorów  skupione  zazwyczaj  na  praktycznym
wykorzystaniu metody Segala

Z  drugiej  natomiast  strony  dotyczy  prac  związanych  z  kolejnymi  aspektami
analizowanego tematu: 

• Filozofią, 

• Historią, 

• Architekturą i budownictwem, 

• Administracją i prawem, 

• Psychologią,

• Socjologią.

Wybór literatury dotyczący samej  metody Segala nie wymaga uzasadnienia –
także z powodu niewielkiej ilości prac. Inaczej postąpić należy w przypadku badań i
literatury,  do  której  autor  odwoływać  się  będzie  podczas  analizy  poszczególnych
aspektów i kontekstów metody. W tym przypadku, z powodu rozległości tematów i co za
tym idzie – nieuniknionych uproszczeń, wybór prac jest każdorazowo uzasadniany. 

W  dysertacji  wykorzystywane  są  różnego  rodzaju  prace:  od  naukowych,
popularnonaukowych,  eseistyki  i  artykułów w prasie branżowej,  aż po poradniki  czy
relacje  mieszkańców.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  prace  opisujące  szeroko  metodę
Segala, często pisane przez samego architekta oraz jego współpracowników jak Jon
Broome czy Colin Ward, pomimo olbrzymiej ilości informacji, które zawierają, nie mogą
być  traktowane  jako  krytyczna  analiza  metody  Segala.  Także  z  powodu
propagatorskiego  charakteru  tych  prac:  znaczenia  wspomnień,  opisów  przeżyć  i
niewystarczającej dyscypliny wywodu. Jednocześnie należy podkreślić, że jest to fakt,
ale nie zarzut, ponieważ charakter metody Segala, jej holistyczne podejście do kwestii
budowy  domów  i  próba  świadomego  kształtowania  społeczności  i  zaangażowania
emocji,  powodują,  że  osobiste  odczucia  uczestników  procesu  budowy  stają  się
niezwykle ważnym świadectwem. 

– Opracowania autorstwa Waltera Segala związane z metodą

Spośród  prac  autorstwa  Waltera  Segala  wyróżnić  należy  „Home  and
Environment”,  wydaną po raz pierwszy w roku 1948, jako jedną z najważniejszych
prac  architekta  dotyczących  budownictwa  mieszkaniowego  oraz  video-relacja  pt.
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„Learning from the self-builders”,  która  podsumowuje doświadczenia związane z
budową osiedli Lewisham faza 1. i 2. Niezwykle ważne są też jego artykuły, które
powstawały  w  latach  70.  XX  wieku,  opisujące  poszczególne  aspekty  metody
Segala:  „A future  tense  for  architects”  z  roku  1970  i  „Architect’s  approach  to
architecture: timber framed housing” z 1977. 

– Opracowania dotyczące metody Segala i idei selfbuild/metody gospodarczej

Istnieje dosyć bogata i różnorodna literatura dotycząca metody Segala, która
jest odzwierciedleniem względnie sporej popularności, jaką cieszyła się ta idea: są
to  przede  wszystkim  artykuły  w  prasie  branżowej  (Building  Design,  Architects’
Journal  i  inne),  kilka  podstawowych  opracowań  książkowych  oraz,  co
charakterystyczne dla metody powiązanej z zasadą zrób to sam – poradniki. 

Opracowania  dotyczące  metody  Segala  to  przede  wszystkim  prace  Jona
Broome'a np. „The green self-build book”  i,  wraz z Bryanem Richardsonem: „The
self-build book. How to enjoy designing and building your own home”  oraz Johna
McKeana:  „Learning  from  Segal:  Walter  Segal’s  life,  work  and  influence”.
Opracowania te, z drobnymi zastrzeżeniami, są podstawowym źródłem wiedzy na
temat  idei  Segala  i  realizacji  jego  projektów.  Do  prac  traktujących  o  metodzie
Segala  należy  dodać  opracowania,  które  opisują  sposób  budowy  proponowany
przez Segala jako jedną z alternatyw dla budownictwa mieszkaniowego oraz prace
z  zakresu  historii  architektury,  np.  prace  Colina  Warda:  „Talking  to  architects”  i
„Talking Houses”, Petera Blundell Jonesa: „Architecture and participation”, Adama
Robertsa: „The architect and self-build housing” czy praca pod redakcją Alastaira
Parvina pt. „A right to build. The next mass-house building industry”. Prace te są o
tyle  cenne,  że  osadzają  metodę Segala  szerszym w kontekście:  po  pierwsze –
innych sposobów budowy lub na tle ruchu selfbuild, po drugie – historii i idei. 

Wspomnieć  należy,  że  źródłem  wiedzy  dla  autora  była  także  wystawa
przedstawiająca  idee  Segala  oraz  historię  osiedla  Lewisham  faza  1.  i  2.,  pt.
„Walter's Way The Self-Build Revolution”,  jaka odbyła się w siedzibie Architectural
Association w Londynie w dniach 16.01-24.03.2016. 

Jest  niezwykle mało polskich,  ale  także przetłumaczonych na język polski
prac  opisujących  czy  wspominających  o  metodzie  Segala.  Jako  wyjątek  należy
wspomnieć  o  artykule  Marcina  M.  Kołakowskiego  „Wzajemna  pomoc  i  miejska
rewolucja”,  pracy „Odzyskać  miasto.  Samowolne  osadnictwo,  skłoting,
anarchitektura” Jarosława Urbańskiego oraz pracy doktorskiej Marii  Lubelskiej  pt.
„Architektura humanitarna – wybrane zagadnienia”.

– Opracowania dotyczące budownictwa społecznego

Wybór opracowań dotyczących budownictwa społecznego dotyczy dwóch pól
badawczych: finansowania budownictwa społecznego i kształtowania budownictwa
społecznego w aspekcie społecznym, psychologicznym, architektonicznym.
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Pierwsze  pole  badawcze  związane  jest  zarówno  z  problematyką
umiejscowienia  rozwiązań  proponowanych  przez  Segala  w  finansowo-
administracyjnym  kontekście  Anglii,  Europy,  jak  i  próbą  poszukiwań  sposobu
adaptacji  metody Segala  do polskich warunków. Niezwykle ważna dla tej tematyki
jest  praca  Anny  Szelągowskiej  „Finansowanie  społecznego  budownictwa
mieszkaniowego”. 

Drugie,  niezwykle szerokie pole badawcze jest  bogato  opisane w polskiej
literaturze. Pozwala to zarówno wyciągać wnioski ogólne, jak i w kontekście tych
prac analizować poszczególne elementy  metody Segala. Są to na przykład prace
Andrzeja  Baranowskiego,  Roberta  Idema  i  szkoły  gdańskiej,  wybrane  przede
wszystkim  z  powodu  wieloaspektowego,  niezwykle  wnikliwego  spojrzenia  na
problematykę  zrównoważonego  rozwoju  w  budownictwie,  także  w  wymiarze
polityczno-ekonomicznym.  Za  przykład  służyć  może  praca  Baranowskiego  pt.
„Projektowanie  zrównoważone  w  architekturze”  oraz   „Uspołecznienie  procesu
zrównoważonego  projektowania  architektonicznego”  Idema.  Drugim  ważnym
źródłem badań, zwłaszcza w dziedzinie kształtowania zrównoważonego środowiska
mieszkaniowego,  są  prace  Grażyny  Schneider-Skalskiej:  „Zrównoważone
środowisko  mieszkaniowe:  społeczne  -  oszczędne  –  piękne”,  „Kształtowanie
zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia” oraz prace autorów
skupionych wokół Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki
Krakowskiej, w tym przytaczana praca doktorska Marii  Lubelskiej. Równie istotna
dla  wymiany idei  i  doświadczeń  w  kształtowaniu  budownictwa  społecznego  jest
także  seria  konferencji  i  monografii  tworzonych  przez  Zbigniewa  Bacia  na
Politechnice  Wrocławskiej  pt.  „Habitaty”.  W  tych  ramach  wyróżnić  należy,  jako
istotną  dla  przedstawianej  dysertacji,  monografię  pt.  „Habitaty  –  Architektura
socjalna”.     

Pracą,  którą  należy  wymienić  z  powodu  podobieństwa  tematycznego  do
prezentowanego opracowania oraz z powodu poruszanych w niej zagadnień, jest
praca pt. „Architektura środowiska mieszkaniowego tworzonego z udziałem środków
publicznych” Radosława Barka.

– Opracowania inne

Bogactwo  kontekstów,  w których  pojawiła  się  metoda  Segala  sprawia,  że
należy wspomnieć o pracach z zakresu historii powszechnej, filozofii i historii idei,
ale także o manifestach i tekstach programowych. Przykładowe prace to: „Cotters
and squatters. Housing's hidden history” Colina Warda, „Trzewia Lewiatana” Adama
Czyżewskiego, „Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów
o mieście”  pod  redakcją  Piotra  Krzaczkowskiego  i  Mateusza  Kwaterki,  „Teorie  i
manifesty architektury współczesnej” pod redakcją Charlesa Jencksa i Karla Kropfa,
„Szkice z dziejów anarchizmu” Piotra Lisowskiego, „Świadomość środowiska” pod
redakcją Włodzimierza Galwicza.

W  tej  grupie  znajdują  się  także  prace  niezwykle  ważne  i  inspirujące  dla
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autora,  chociaż  niezwiązane  bezpośrednio  z  tematyką  doktoratu.  Są  to  prace
Krzysztofa  Nawratka,  przede  wszystkim  „Miasto  jako  idea  polityczna”,  Mikołaja
Bierdiajewa, Murraya Bookchina czy Edwarda Abramowskiego. 

– Opracowania i akty prawne dotyczące sytuacji prawnej w Polsce

Ostatnią  grupę  stanowią  opracowania  i  polskie  akty  prawne  dotyczące
gospodarki  mieszkaniowej.  Jest  to  literatura  niezwykle  istotna  w  kontekście
poszukiwań możliwości  adaptacji  metody Segala  w polskich  warunkach prawno-
finansowych.  Podstawowe akty prawne to:  Ustawa z dnia  19 sierpnia 2011 r.  o
zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych,  Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o
gospodarce nieruchomościami, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa z
dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych i Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 
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4. TERMINOLOGIA

– Definicje podstawowe

• Tzw.  Budownictwo  społeczne6 – w  szerokim rozumieniu  budownictwa
społecznego  w Polsce można  je  definiować  jako subsektor  budownictwa,
który  na  celu  ma  zaspokojenie  potrzeb  mieszkaniowych  gospodarstw
domowych,  które  nie  mogłyby  ich  zaspokoić  w  ramach  rynku.  W  skład
budownictwa  społecznego  wchodzą  zasoby  mieszkaniowe  o  społecznej
(spółdzielnie),  publicznej  (mieszkaniowy  zasób  gminy)  oraz  mieszanej
strukturze własności (TBS), zarządzanie którymi nie zakłada żadnego zysku
lub  nie  traktuje  go  jako  priorytet.  Takie  zasoby  mieszkaniowe  podlegają
określonemu systemowi przydziału.

W  zakresie  dotyczącym  polskiej  problematyki  termin  budownictwa
społecznego będzie używany w pracy w rozumieniu powyższej  definicji,  z
powodu szerszego zakresu niż proponowany w ustawie, a także z powodu
podobieństwa do sformułowania brytyjskiego social housing.

W  prawodawstwie  Unii  Europejskiej  za  unijną dyrektywą  77/388/EWG
budownictwo społeczne7 definiuje się jako mieszkania dostarczone w ramach
polityki  społecznej  poszczególnych  krajów. Oznacza  to,  że  brak  jest
ujednoliconej  definicji  budownictwa  społecznego  i  każde  państwo
członkowskie  Unii  ma  prawo  dowolnie  ją  formułować.  Jednocześnie
dyrektywa ta przewiduje możliwość wprowadzenia obniżonych stawek VAT
na  budowę  lokali  w  ramach  definiowanego  przez  poszczególne  państwa
budownictwa  społecznego  i  z  góry  wyłącza  spod  definicji  budownictwa
społecznego obiekty luksusowe.

W brytyjskim prawodawstwie nie istnieje definicja budownictwa społecznego
(s  ocial housing)8. Szerokie rozumienie budownictwa społecznego w Wielkiej
Brytanii definiuje je jako subsektor budownictwa kierowany do określonych
grup  społecznych,  które  nie  mogłyby  zaspokoić  swoich  potrzeb
mieszkaniowych  w  ramach  rynku,  takich  jak:  młodzi,  emeryci,  osoby
samotnie  wychowujące  dzieci,  jednoosobowe  gospodarstwa  domowe.  W
skład  budownictwa  społecznego  wchodzą  publiczne  (council  housing)  i
społeczne  zasoby  mieszkaniowe  na  wynajem,  zarządzane  przez  lokalne
władze lub towarzystwa mieszkaniowe (ALMO, Housing Association). 

• Mieszkaniowy zasób gminy – obowiązująca na terytorium Polski definicja
ma źródło w  Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.  Są to mieszkania znajdujące się w

6 Definicja na podstawie: Anna Szelągowska, dz. cyt, s.13,83-90
7 Definicja na podstawie: Tamże, s.94
8 Definicja  na  podstawie:  Tamże,  s.86-88,  Radosław  Barek,  Architektura  środowiska  mieszkaniowego

tworzonego z udziałem środków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s.62 
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zasobach  gminy (także  wynajmowane przez  gminę  od  innych  właścicieli)
albo  gminnych  osób  prawnych  lub  spółek  handlowych  utworzonych  z
udziałem gminy, z wyjątkiem Towarzystw Budownictwa Społecznego, a także
lokale  pozostające  w  posiadaniu  samoistnym  tych  podmiotów.  Do
mieszkaniowego zasobu gminy zalicza się mieszkania  socjalne i zamienne
oraz  pozostałe  mieszkania,  które  nie  są  wynajmowane  na  zasadach
mieszkań socjalnych/zamiennych tzw. mieszkania komunalne. Mieszkaniowy
zasób  gminy  wykorzystywany  jest  w  celu  tworzenia  warunków  do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, co należy
do  zadań  własnych  gminy.  Zasady  wynajmowania  lokali  wchodzących  w
skład mieszkaniowego zasobu gminy uchwala rada gminy.

W brytyjskim prawodawstwie mieszkaniowy zasób gminy (council housing)9

stanowią  mieszkania  przeznaczone  na  wynajem  należące  do  władz
lokalnych, zarząd nad mieszkaniami sprawuje samorząd bezpośrednio albo
poprzez ALMO.

– Definicje dotyczące polskiego systemu gospodarki mieszkaniowej

• Budownictwo socjalne – w polskim prawodawstwie  nie  istnieje  definicja
budownictwa socjalnego a jedynie lokalu socjalnego.

• Budownictwo  społeczne –  w  polskim  prawodawstwie  nie  istnieje
jednoznaczna  definicja  budownictwa  społecznego,  można  jedynie
wywnioskować  ją  z  Ustawy  z  dnia  26  października  1995  r.  o  niektórych
formach  popierania  budownictwa  mieszkaniowego,  która  mówi  o
Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS) i  opisuje tworzony przez
nie  de  facto  społeczny  zasób  mieszkaniowy.  Dodatkowo  w  Ustawie  o
Krajowym  Zasobie  Nieruchomości  występuję  pojęcie  społecznego
budownictwa czynszowego, jednak bez jego definicji. 

Polska  definicja  budownictwa  społecznego  jest  więc  ściśle  powiązana  z
subsydiowaniem ze środków publicznych tego rodzaju budownictwa, co za
tym idzie z nadzorem ministerialnym, określoną grupą społeczną, do której
kierowany jest ten subsektor budownictwa i z nierynkowym charakterem tej
działalności.

• Mieszkanie  Plus  – pakiet  procedur  powstałych  w  ramach  Ustawy  o
Krajowym  Zasobie  Nieruchomości,  który  zakłada  budowę  mieszkań  na
wynajem  z  czynszem  normowanym  i  opcją  docelowego  przeniesienia
własności na mieszkańców. Program jest w trakcie wdrażania i przebudowy
oraz zyskuje częściowo komercyjny charakter, dlatego też niemożliwym jest
podanie bardziej szczegółowej definicji. 

• Lokal socjalny – obowiązująca na terytoriom Polski definicja ma źródło w
Ustawie  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o

9 Definicja na podstawie: Anna Szelągowska, dz. cyt, s.153-163
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zmianie  Kodeksu  cywilnego. Lokal  socjalny  jest  to  lokal  należący  do
mieszkaniowego zasobu gminy, nadający się do zamieszkania ze względu
na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca
na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5
m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy
czym  lokal  ten  może  być  o  obniżonym  standardzie.  Lokale  socjalne  są
szczególnym rodzajem komunalnych zasobów mieszkaniowych kierującym
się  nieco  odmiennymi  zasadami:  gmina  ma  obowiązek  posiadania
odpowiedniej  liczby  lokali  socjalnych,  lokale  wykorzystywane  są
interwencyjnie, wynajmowane są na czas określony lokatorom, którzy stracili
dotychczasowe mieszkania, a o prawie do lokalu socjalnego decyduje sąd. Z
zasady  są  więc  przeznaczone  dla  wąskiej  grupy  mieszkańców,  wobec
których gmina ma jasny obowiązek pomocy. 

• Tzw.  Mieszkanie  komunalne –  zgodnie  z  zapisami  znajdującymi  się  w
Ustawie  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o
zmianie Kodeksu cywilnego jest to znajdujący się w mieszkaniowym zasobie
gminy lokal,  niewyszczególniony  jako  mieszkanie  socjalne lub  zamienne.
Lokale te mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony, zamieniane
na  inne  mieszkanie  znajdujące  się  w  mieszkaniowych  zasobach  gminy  i
wykupywane przez lokatorów, jeśli rada gminy przyjmie stosowną uchwałę.
Nie ma przeciwwskazań ustawowych by mieszkania komunalne były ofertą
dla szerszej grupy mieszkańców. W praktyce jednak, z powodu ograniczeń
finansowych samorządów wynajem mieszkania komunalnego traktowany jest
jako forma pomocy społecznej dla najuboższych.

• Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego (TBS) – obowiązująca  na
terytorium Polski definicja ma źródło w Ustawie z dnia 26 października 1995
roku  o  niektórych  formach  popierania  budownictwa.  Są  to  podmioty
powoływane  w  szczególności  w  celu  budowy  mieszkań  na  wynajem  o
niższych niż rynkowe czynszach, dzięki  subsydiowaniu ich działalności  ze
środków  publicznych.  Ustawa,  dopuszczając  różne  formy  prawne
towarzystw,  nie  definiuje  ich  publicznego  czy  prywatnego  charakteru
własności.

Stawka czynszu proponowanego przez towarzystwa nie może być w skali
roku wyższa niż 4%/5% wartości odtworzeniowej lokalu, a kwota partycypacji
najemcy w budowie lokalu nie może przekraczać 25% kosztów budowy. Po
pięciu latach od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku
istnieje możliwość wykupu lokalu przez najemcę.

W ustawie zdefiniowane są także określone grupy społeczne,  dla  których
przeznaczone jest budownictwo społeczne.

– Definicje dotyczące brytyjskiego systemu gospodarki mieszkaniowej
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• Arm's-Lenght Management Organisations (ALMO)10 – powoływane przez
brytyjskie władze samorządowe podmioty, których celem jest zarządzanie i
administracja mieszkaniowym zasobem gminy  (social  housing),  przy czym
właścicielem zasobów pozostaje samorząd.

• Housing Association Grant (HAG)11 – w brytyjskim systemie gospodarki
mieszkaniowej  Subwencja  Towarzystw  Budownictwa  Mieszkaniowego
istniejąca  od  1974  do  2008  roku.  Subwencja  przeznaczona  była  dla
towarzystw  mieszkaniowych  (Housing  Association),  które  zarejestrowane
były  w  Housing  Corporation i  podlegały  nadzorowi  tej  instytucji.  Była  to
ryczałtowa subwencja kapitałowa, przeznaczona na cele inwestycyjne.

• Housing Association12 – w brytyjskim systemie gospodarki mieszkaniowej,
Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego. Organizacja non-profit, będąca
częścią  sektora  prywatnego,  jednak  dotowana  ze  środków  publicznych
poprzez  HAG.  Rozwój  towarzystw  związany  jest  z  przyjętą  w  1988  roku
strategią  rządową,  która  zakładała  zdejmowanie  z  samorządu  obowiązku
zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych obywateli  i  pozostawiała  mu rolę
tzw. aktywatora budownictwa społecznego (social housing). Wiąże się także
z  procesem  przenoszenia  własności  mieszkań  komunalnych  (council
housing) na towarzystwa. 

• Housing Corporation13 – w brytyjskim systemie gospodarki mieszkaniowej,
Organizacja  Towarzystw  Mieszkaniowych  istniejąca  do  2008  roku,
sprawująca  nadzór  nad  towarzystwami  mieszkaniowymi  (Housing
Association),  odpowiadająca  za  ich  promocję,  rozwój  i  monitoring
wydatkowania środków publicznych. 

• Right  to  buy14 – w brytyjskim systemie gospodarki  mieszkaniowej  prawo
stosowane od 1980 roku, które pozwala na wykup przez mieszkańca prawa
własności do zamieszkiwanych lokali  w budownictwie społecznym. Istnieje
możliwość  dochodzenia  do  własności  lokalu  przez  mieszkańca  partiami,
jednocześnie w ramach tego procesu czynsz płaci się tylko od niewykupionej
części  domu  w  ramach  metody  shared  ownership.  Często istnieje  także
możliwość  sfinansowania  takiego  wykupu  dzięki  kredytowi  przyznanemu
przez  samorząd.  Przed  rokiem  1980  samorządy  miały  także  możliwość
sprzedaży w ten sposób lokali  mieszkaniowych, jednak  zależało to od ich
woli i nie było prawem mieszkańca. Termin ten będzie używany w doktoracie
zarówno w znaczeniu zapisanego w aktach prawnych od 1980 roku prawa,
jak i w znaczeniu metody sprzedaży lokali mieszkańcom zgodnej z prawem
Right to buy, jednak stosowanej przed rokiem 1980. 

10 Definicja na podstawie: Tamże, s.162
11 Definicja na podstawie: Tamże, s.159
12 Definicja na podstawie: Tamże, s.153-163
13 Definicja na podstawie: Tamże, s.159
14 Definicja na podstawie: Tamże, s.157
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• Self-build  for  rent  –  w  brytyjskim  systemie  gospodarki  mieszkaniowej
schemat inwestycji  polegający na możliwości obniżenia opłat czynszowych
za  lokal  znajdujący  się  w  społecznym  zasobie  mieszkaniowym  (ALMO,
Housing  Association),  w  zamian  za  aport  mieszkańców  do  inwestycji  w
postaci  pracy.  W  pewien  sposób  jest  to  schemat  podobny  do  zasady
działania  TBS-ów:  mieszkaniec  partycypuje  w  budowie,  by  później  płacić
czynsz  niższy niż  rynkowy oraz  posiadać  prawa  do  dziedziczenia  lokalu.
Aport mieszkańców jest im zwracany w przypadku wyprowadzki. 

• Shared  ownership15 – w  brytyjskim  systemie  gospodarki  mieszkaniowej
metoda związana ze współwłasnością lokali  mieszkalnych w budownictwie
społecznym wykorzystywana w ramach prawa  R  ight to buy,  która zakłada
opłaty czynszowe tylko od niewykupionej przez mieszkańca części domu.

• Sweat equity16 – rodzaj aportu, niekapitałowego wkładu wnoszonego w dany
projekt  w postaci  pracy.  W brytyjskim systemie gospodarki  mieszkaniowej
oznacza to możliwość wypracowania przez przyszłych mieszkańców wkładu
poprzez  prace  związane  z  budową  domów  należących  do  publicznych
(council housing)  i społecznych zasobów mieszkaniowych (social housing).
Sweat  equity wyliczana  jest  w  tym modelu  nie  jako  ustalona,  godzinowa
stawka  za  pracę,  a  jako  różnica  między  kosztami  budowy  domu  bez
wliczania  kosztów robocizny a  rynkową wartością  gotowej  nieruchomości.
Takie podejście eliminuje problem wartości  dodanej  i  nierównego podziału
zysków i premiuje mieszkańców budujących z samorządami w lokalizacjach,
gdzie ceny nieruchomości są wyższe. 

15 Definicja na podstawie: Tamże, s.157-159
16 Definicja na podstawie: Jon Broome , The green self-build book, Green Books, Hartland 2008, s. 65-70
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II. METODA SEGALA
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A. ANALIZA

1. KONTEKSTY

Konteksty  opisane  w  poniższym  rozdziale  związane  są  z  elementami  tworzącymi
metodę Segala: 

• tradycję  budowy  domów  szkieletowych  na  której  Segal  oparł  swoją
konstrukcję,  

• ideę  miast-ogrodów,  do  której  odwoływał  się  promując  zabudowę  pośród
zieleni,  tworzoną  w  myśl  zasady  „nisko-gęsto”  oraz  społeczną  własność
gruntów,

• ideę  plotlands,  powiązaną  z  poprzednią,  dodatkowo  akcentującą  wolność
budowy przy wyborze metody gospodarczej,

• ideę modernistyczną, która miała olbrzymi wpływ na pokolenie architektów
kształcących się pomiędzy rokiem 1918 a 1939 jak Segal; kształtowała ich
rozumienie o społecznej  roli  architektury oraz wywoływała wśród części  z
nich  reakcję,  w  sytuacji  gdy  powojenna  praktyka  tworzenia  osiedli
modernistycznych  odbiegała  znacząco  od  obietnic  egalitaryzmu  i
emancypacji użytkowników,

• ideę  wolnościową/anarchistyczną,  znaną  Segalowi  od  najmłodszych  lat
koncepcję,  która  silnie  akcentuje  podmiotowość  i  sprawczość  każdego
człowieka oraz podkreśla wagę wspólnoty.

Dodatkowo  przedstawiono  współczesne  Segalowi,  wybrane,  powojenne
koncepcje  projektowania  budownictwa  mieszkaniowego,  które  posiadały  wspólne  z
metodą  cechy:  partycypację  użytkowników w  projektowaniu  i  budowie,  podmiotowe
podejście do użytkownika oraz wspólnotowy charakter działań. Koncepcje te opisane są
w celu pokazania metody Segala na tle porównywalnych idei, jak i w celu osadzenia jej
w szerszym, ogólnoeuropejskim ruchu reakcji na „modernistyczną praktykę” projektową.

1.1. Tradycja budowy domów szkieletowych – konstrukcja i technologia budowy

Średniowieczny ryglowy szkielet  drewniany popularny w zachodniej i środkowej
Europie  był  szczególnie  żywotny  w  budownictwie  angielskim,  holenderskim  i
niemieckim. Wciąż popularny w XVI-XVII został przeniesiony wraz z kolonizatorami na
grunt budownictwa północnoamerykańskiego. Ryglowa konstrukcja (ang. timber frame),
była tradycyjną technologią używaną przez lokalne społeczności. Niewątpliwą jej zaletą
– w stosunku do konstrukcji drewnianych popularnych we wschodniej Europie – była
stosunkowo niska materiałochłonność. Jednak była to technologia wciąż wymagająca
dużych i ciężkich elementów konstrukcyjnych oraz specjalistycznej wiedzy ciesielskiej.
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W ciągu XVIII i  XIX wieku północnoamerykańska konstrukcja – dostosowując się do
warunków  społecznych  i  środowiskowych  –  zaczęła  przyjmować  coraz  mniejsze
rozmiary i większe zagęszczenie elementów konstrukcyjnych, z czym wiązała się także
rezygnacja z połączeń ciesielskich (ang.  wood frame, western framing)),  aż do roku
1832, kiedy to George Washington Snow przy budowie swojego magazynu zastosował
nowatorskie  rozwiązanie  konstrukcyjne  zwane  konstrukcją  balonową (ang.  balloon
framing / Chicago framing).  Konstrukcja balonowa  polegała na wprowadzeniu długich
słupów ciągnących się od podwaliny do górnego oczepu bez tradycyjnego podziału ich
na poszczególne kondygnacje. Takie podejście zmniejszało użycie drewna na oczepy
międzykondygnacyjne  i  pozwoliło  zmniejszyć  przekroje  słupów,  nie  zmniejszając
sztywności  konstrukcji.  Wyeliminowanie  części  i  używanie  lżejszych  elementów
konstrukcyjnych skróciło także czas budowy. W ten sposób konstrukcja stała się tańsza,
łatwiejsza (brak połączeń ciesielskich) i zracjonalizowana pod względem obciążeń. Ten
rodzaj  konstrukcji  przyjął  się  w  Ameryce  Północnej  jako  jedna  z  podstawowych
technologii  budowy  domów,  a  ze  względu  na  dostępność,  osadzenie  w  tradycji  i
stosunkach  społecznych,  żywotność  i  ciągłość  rozwoju  technologii  można  ją
porównywać do europejskich lokalnych tradycji budowlanych. 

Technologia  lekkiego  szkieletu  drewnianego  jako  modernizacja  europejskich
konstrukcji  „wróciła”  do  Europy  Zachodniej  i  Skandynawii  w  dwudziestoleciu
międzywojennym17, po części w związku z tym, że coraz większego znaczenia nabierały
ekonomika,  standaryzacja  i  racjonalizacja  konstrukcji  budynków,  związana  z  tym
celowość, szczerość, prostota i modularność elementów konstrukcyjnych18. Regionalne
różnice  oparte  na  lokalnej  tradycji  budowlanej  pozostawały  jednak  widoczne.
Dodatkową wartością, nabierającą znaczenia wraz ze wzrostem popularności szkieletu
drewnianego była jego stosunkowa łatwość montażu i elastyczność przebudowy. Po II
Wojnie Światowej wraz z dalszym rozwojem  lekkiego szkieletu drewnianego w zakresie
struktury przegród zewnętrznych i doboru łączników ten sposób konstruowania zyskiwał
na popularności. 

1.2. Miasto-ogród, plotlands

– Miasto-ogród

Ebenezer  Howard,  angielski  urzędnik-stenotypista,  był  jednym  z
najważniejszych modernizatorów miasta XIX-wiecznego a jego idea – zwłaszcza w
swej zdeformowanej wersji – „zaważyła na losach miejskiej cywilizacji zachodu”19.

17 np. Konrad Wachsmann, Holzhausbau. Technik und Gestaltung, Wasmuth, Berlin 1930, Franciszek 
Kopowicz, Ciesielstwo Polskie, Arkady, Warszawa 1958

18 W tym samym czasie, cechy te miały także olbrzymie znaczenie dla koncepcji rozwiązania kryzysu 
mieszkaniowego II Rzeczypospolitej opartego o stypizowane budownictwo drewniane. [więcej:]  
Małgorzata Rozbicka, Małe mieszkanie z ogrodem w tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa 
mieszkaniowego w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2007

19 Adam Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, Państwowe 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie 2009, s.7
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Wydana po raz pierwszy w 1898 roku książka Tomorrow: a Peaceful Path to Real
Reform,  znana  ze  swojego  późniejszego  tytułu  Garden  Cities  of  To-morrow20

zbierała  w  syntetyczny  sposób  popularne  pod  koniec  XIX  wieku  idee  reformy
miejskiej  i  zmiany stosunków społecznych,  dodatkowo przedstawiając  wyliczenia
dające nadzieję na samofinansowanie się tej działalności.  Garden City  miało być
„miastem  zaprojektowanym  z  myślą  o  zdrowych  warunkach  mieszkaniowych  i
prowadzeniu działalności przemysłowej; o rozmiarach nie większych niż te, które
czynią możliwym życie społeczne we wszystkich jego przejawach, otoczone wiejską
strefą otwartej przestrzeni; o gruntach w całości będących własnością publiczną lub
oddanych w pieczę miejscowej społeczności”21. 

„Howard  kładł  duży  nacisk  na  obecność  idei  społeczno-reformatorskich,
takich jak brak prywatnej wartości gruntów, dzięki czemu można by otrzymywać z
dzierżawy  gruntów  dochód,  który  mógłby  być  następnie  inwestowany  w
infrastrukturę  społeczną  i  utrzymanie  niskich  czynszów”22.  Była  to  więc  zasada
spółdzielcza, idea zapoczątkowana w połowie XIX wieku w Anglii, która zakładała,
że można w sposób pokojowy wyprzeć system kapitalistyczny poprzez uczestnictwo
niższych klas jako konsumentów w rynku spółdzielczym. 

Kolejnymi  cechami  miasta  miały  być  kontrolowany  rozwój  terytorialny  i
limitowany  stan  zatrudnienia  (30  tysięcy  mieszkańców)  oraz  stan  organicznej,
funkcjonalnej  równowagi  między miastem a jego otoczeniem (nienaruszalny pas
ziemi uprawnej pomiędzy kolejnymi miastami). Dodatkowo, nowe miasta miały być
na  tyle  wielofunkcyjnymi  i  gęstymi  (społecznie  i  strukturalnie)  strukturami,  że
zapewniałyby  możliwość  pełnego  miejskiego  życia  i pracy  dla  większości  z
mieszkańców, co eliminowałoby potrzebę emigracji do dużych miast. 

W szybkim tempie  miasto-ogród  stało się pojęciem szerszym, obejmującym
podmiejskie osiedla o niewielkiej gęstości zabudowy, pośród prywatnych ogrodów, a
równocześnie  węższym  –  pojęciową  wydmuszką  pozbawioną  idei  spółdzielczej
własności ziemi i zarządzania miastem, a także głównego celu – zmiany stosunków
społecznych i ekonomicznych. Oprócz wykorzystujących idee Howarda spekulantów
podmiejskimi gruntami winę ponosiła działalność samego  Garden City Movement,
który  patronował  wielu  realizacjom  przedmieść-sypialni.  Na  takie  kompromisowe
nastawienie  stowarzyszenia niewątpliwy  wpływ  miał  skład  osobowy z  przewagą
ówczesnych  brytyjskich  elit  oraz  rosnąca  popularność  podmiejskich  osiedli.  Jak
podkreśla  Czyżewski  „koncepcja  Howarda  była  utopijna  skutkiem  swojej
połowiczności.  Struktura  osadnicza  stanowi  zawsze  konsekwencję  dominujących
stosunków  gospodarczo-społecznych.  Nie  można  jej  zmienić  nie  naruszając

20 Ebenezer Howard, Miasta ogrody przyszłości, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 2009, 
s.144

21 Frederick J. Osborn, Przedmowa [w:] Ebenezer Horward, Garden Cites of To-morrow, Faber and Faber, 
Londyn 1946, s.26 [za:] Adam Czyżewski, dz. cyt., s.9

22 Maria Lubelska, Architektura humanitarna – wybrane zagadnienia, praca doktorska, Politechnika 
Krakowska, Kraków, [maszynopis niepublikowany], s.45
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podstaw, na jakich się ona opiera”23. Dodatkowo niemożliwym wydaje się zmiana
stosunków społecznych rękami jej beneficjentów. 

Pomimo tego, że hasło „miasto-ogród” popularność zdobyło dzięki zawężeniu
jego znaczenia, to swą żywotność i wagę w historii architektury zawdzięcza swemu
wielowątkowemu  podejściu  opartemu  na  zrównoważonej  strukturze  miasta  i
społecznej własności gruntów. 

– Plotlands

Do  pewnego  stopnia  powiązana,  jednak  rozwijająca  się  równolegle  i
niezależnie  od  miast-ogrodów  była  idea  plotlands.  Przede  wszystkim  plotlands,
które  można  scharakteryzować  jako  odpowiednik ogródków  działkowych,
odwoływały się do tego samego sentymentu, który tak zdeformował pierwotną ideę
Howarda.  Geneza  ich  jednak  była  inna  a  istnienie  dużo  bardziej  żywiołowe.  

Plotlands zaczęły powstawać po załamaniu się rynku rolnego w Anglii około
1870 roku,  w konsekwencji  upadku części  gospodarstw,  zwłaszcza na gorszych
ziemiach południowo-wschodniej Anglii. Ziemie te zostały podzielone na małe działki
sprzedane za niską cenę. Po części wiązało się to z powrotem na wieś rodzin, które
pokolenie  wcześniej  przeniosły  się  do  miast,  jednak  przede  wszystkim  były  to
robotnicze  działki  za  miastem.  Popularność  plotlands z  czasem  rosła,  także  w
związku  z  rozwojem transportu  i  możliwością  łatwego  połączenia  wsi  z  dużymi
miastami.  W  latach  20.  i  30.  XX  wieku  zmianie  zaczęła  ulegać  też  zabudowa
działek, z prowizorycznych, na budynki o coraz wyższym standardzie. Coraz więcej
ludzi osiedlało się tam też na stałe. Zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego
lat 20. dysponowanie kawałkiem ziemi, możliwością hodowli drobnych zwierząt było
nie bez znaczenia. Mimo rozwoju, osiedla wciąż charakteryzowały się żywiołową i
nieplanową zabudową tworzoną metodą gospodarczą a także brakiem podstawowej
infrastruktury komunalnej. Ten stan rzeczy był tolerowany przez urzędy planowania i
samorządy przez cały okres międzywojnia, a w latach II Wojny Światowej można
wręcz  mówić  o  dużym  znaczeniu  ogródków  działkowych  umożliwiających,
zwłaszcza  mieszkańcom  Londynu,  ucieczkę  z  bombardowanego  miasta.  W
kolejnych  latach,  po  ustanowieniu  w  1947  Town  and  Country  Planning  Act
znaczenie  plotlands znacznie  zmalało.  Na  miejscu  wielu  osiedli  powstały
miasteczka24 lub parki. 

W  następnych  latach Plotlands  były  badane  i  opisywane  przez  Colina
Warda25 jako laboratorium nieskrępowanej ekspresji budowlanej i metoda szybkiej
reakcji na nagły kryzys mieszkaniowy. Przykład plotlands przedstawiano także jako

23 Wacław Ostrowski, Ebenezer Howard-pionier współczesnej urbanistyki [w:] Studia i Materiały do Teorii 
Architektury, t.9, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, s.129, [za:] Adam Czyżewski, dz. 
cyt., s.118

24 np. na miejscu plotlands Pitsea i Laindon, których populacja pod koniec II Wojny Światowej wynosiła 
25.000 ludzi powstało miasto Basildon

25 Colin Ward, Dennis Hardy, Arcadia for All: The Legacy of a Makeshift Landscape, Mansell, Londyn 1984; 
Colin Ward, Cotters and Squatters: Housing Hidden History, Five Leaves Publications, Nottingham 2002 
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dowód umiejętności i potrzeby tworzenia i dbania o środowisko mieszkaniowe przez
użytkowników i  argument  za  zwiększeniem wolności  w kwestii  sposobu budowy
własnego domu.

1.3. Modernizm 

– Emancypacja...

Architektura  modernistyczna  była  pomysłem  intelektualistów.  Wynikała
naturalnie  z  rozwoju  techniki,  z  rewolucji  inżynierii  XIX  wieku  ale  także
rozpowszechnionych idei  higieny,  zdrowia,  racjonalności,  a  forma, którą przyjęła,
zasady, jak choćby oszczędny detal, były konstruktem intelektualnym. Sama zasada
stylu  międzynarodowego,  estetyki  niezwiązanej  z  szerokością  geograficzną,  była
tak, jak wprowadzany wcześniej gotyk, renesans czy barok tworem elit. Z tym, że po
XIX  wieku  nie  można  było  już  jak  wcześniej  oprzeć się  na  kanonie  piękna czy
autorytecie  kościoła.  Oparciem  stała  się  więc  technika  i  potrzeba  zwykłego
człowieka.  Autorytetem stał  się  rozum.  To pociągnęło  za  sobą zmianę odbiorcy.
Modernizm jako pierwszy postawił tanie budownictwo mieszkaniowe jako problem
polityczny a zwykłego mieszkańca zaczął traktować jak inwestora. „O ile wcześniej
architektura określała swoje znaczenia w odniesieniu do klas posiadających, o tyle
w  przedwojennym  modernizmie  szuka  się  takich  rozwiązań,  które  czyniłyby
przestrzeń  miejską  bardziej  egalitarną”26.  Podobieństwo  potrzeb,  zakresu
komfortowej temperatury,  wysięgu ramion i  wysokości  ciała obejmowało każdego
człowieka.  Zrozumienie  tego  było  olbrzymim  impulsem  do  demokratyzacji
architektury. Tak oceniać można projekt osiedla robotniczego Rakowiec z lat 30. XX
wieku, należącego do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, autorstwa Barbary i
Stanisława Brukalskich, przy projektowaniu którego architekci prowadzili wywiady z
przyszłymi lokatorami w celu rozpoznania potrzeb.

– … i wychowanie

Równocześnie  jednak  pewna  grupa  architektów,  przyjmujących  postawę
architekta-eksperta27, jak Le Corbusier projektujący w 1925 „Plan Voisin” dla Paryża
czy radzieccy konstruktywiści, którzy jak M. Ginzburg z projektem „Narkomfinu” z
1928 roku, architekturę zaczęli traktować jako narzędzie (bardzo często opresyjnej)
zmiany świadomości, które można użyć w celu kształtowania nowego człowieka.  

Zmiany  na  Starym  Kontynencie,  pierwotnie  związane  z  industrializacją
przełomu XIX i XX wieku, a po roku 1945 z odbudową miast, przyśpieszyły proces
urbanizacji.  „Konieczność  szybkiego  i  masowego  budowania  nowych  miast,

26 Paweł Krzaczkowski, Tezy o sytuacjonistach, architekturze i małej konsumpcji, [w:] Paweł Krzaczkowski, 
Mateusz Kwaterko [red.], Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście, 
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015, s.463

27 Ten model działalności architekta można by nazwać zgodnie z systematyką zaproponowaną przez Marię 
Lubelską: Architektem-nauczycielem (sługą publicznym) oraz Architektem-politykiem (wizjonerem). Maria 
Lubelska, dz.cyt, s.42

30



wynikająca  z  industrializacji  nierozwiniętych  regionów  i  ostrego  kryzysu
mieszkalnictwa,  jaki  zaczął  się  po  wojnie,  sprawiła,  że  urbanistyka  zaczęła
zajmować centralną pozycję”28.  Powojenne europejskie państwa po obu stronach
żelaznej  kurtyny wyzwoliły  człowieka  z  zależności  rodzinnych,  klanowych,
regionalnych,  biorąc  go  pod  opiekę  i  wychowanie.  W  przypadku  architektury
mieszkaniowej  polityczny  gest  w  większości  przypadków  posiadał  konstrukcję
pionową, prowadził od władzy, którą reprezentował architekt do użytkowników. W
pojęciu decydentów: inwestorów i architektów „mieszkanie ma misję cywilizowania
użytkowników, przy czym wzorem jest tu zespół odniesień kulturowych czytelnych i
charakterystycznych  dla  klasy  średniej  i  wyższej”29.  Jednak,  wraz  z  coraz
powszechniejszym przyjmowaniem modernistycznego paradygmatu okazało się, że
wiara architektów modernistycznych w zmianę świata za pomocą architektury nie
ma podstaw. Powojenna hegemonia modernizmu, która zapanowała w Europie po
odejściu  państw  bloku  wschodniego  od  socrealizmu,  w  dużej  mierze  została
ustanowiona  poprzez  konsekwentne  przyrównanie  tego  nurtu  i  tej  wizji  do
nowoczesności, a nowoczesności do racjonalności. Pozwalało to bez analizowania
argumentów mieszkańców forsować pomysły władzy i architektów. Rozum stał się
zakładnikiem, racjonalność używana była opresyjnie. „Treść tej architektury zawiera
się  nie  tyle  w porządku społecznym,  ile  w jego interpretacji.  (…)  Stąd potrzeba
asekuracji naukowością i obiektywnością nowej architektury”30. 

Oddzielenie architekta od użytkownika postępowało także z powodu zmian w
metodologii  projektowej  związanej  z  masową  typizacją.  Produkt  masowy  nie
wymagał uzgodnień z użytkownikiem, wymagał natomiast badań31. Upatrywano w
tym  „potencjał  dla  taniego,  efektywnego i  szybkiego budownictwa w zniszczonej
Europie.  Obniżenie  kosztów  wybudowania  domu  miało  się  przyczynić  do
powstawania większej ich liczby, to zaś miało wpływać także na zmniejszenie skali
ubóstwa”32.  Podczas prób oceny socjalnego budownictwa  mieszkaniowego  po II
Wojnie Światowej argument skali jest bardzo istotny i działa oczywiście na korzyść
postawy  architekta-eksperta i  władz.  Taka  postawa,  alians  polityki  i  architektury,
wiązał się z tym, że porażki systemu socjalnego i ekonomicznego, porażki polityki
państw  i  samorządów  utożsamiane  były  z  osiedlem  modernistycznym  i
modernistyczną  architekturą33.  Zdobycze  architektury  modernistycznej  szybko

28 Constant Anton Nieuwenhuys, Nadchodząca wielka gra, [w:] Paweł Krzaczkowski, Mateusz Kwaterko 
[red.], dz. cyt., s.230

29 Dorota Jędruch. Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury, „Autoportret”, 2012, 2 [37], 
s.36

30 Paweł Krzaczkowski, Tezy o sytuacjonistach, architekturze i małej konsumpcji, [w:] Paweł Krzaczkowski, 
Mateusz Kwaterko [red.], dz..cyt., s.475

31 [więcej:] Robert Idem, Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego, 
Oficyna wydawnicza Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010 

32 Maria Lubelska, dz. cyt., s.57
33 Przykładem może być historia osiedla Pruitt-Igoe w St. Louis , które w filmie dokumentalnym pt. Mit Pruitt-

Igoe (Mit Pruitt-Igoe, (The Pruitt-Igoe Myth), Chad Freidrichs, USA 2011), przedstawiona jest jako porażka
społecznej polityki samorządu a nie architektury, ale chyba bardziej symptomatyczny jest los osiedla na 
warszawskim Rakowcu. Mimo, że powojenne bloki projektowane były przez Zofię i Oskara Hansenów w 
taki sposób, że konkretne mieszkania zaprojektowano dla konkretnych rodzin, to przydziału mieszkań 
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posłużyły  za  ostrze  krytyki.  Wzrost  standardu  mieszkania,  dostępu  do
podstawowych  usług,  fizyczne  bezpieczeństwo  i  komfort  były  wszystkim,  co
modernizm  mógł  dać,  bo  podstawową  cechą  powojennego  splotu  polityki  i
architektury było właśnie dawanie, projektowanie nie w imieniu a dla mieszkańców i
domaganie  się  przyjęcia  oferty.  Postawa  ta  była  „charakterystyczna  dla  długiej
tradycji  budownictwa  socjalnego,  postrzeganego  jako  rodzaj  paternalistycznego
gestu  udostępnienia  szerokiemu  odbiorcy  dzieła”34,  rodziła  jednak  reakcję.  W
sytuacjonistycznym piśmie „Internationale situationnise” już w 1961 nieznany autor
podkreślał,  że:  „kryzys  urbanistyki  jest  dziś  kryzysem  wyraźnie  społecznym  i
politycznym”35. 

1.4. Krytyka wolnościowa

Modernizm rozumiany i  przedstawiany przez władze jako wyobrażony postęp,
mieszkańcom  burzonych  podczas  procesów  odnowy  miast,  starych  kwartałów  czy
slumsów  kojarzył  się  jednak  ambiwalentnie.  Już  w  roku  1930  w  Anglii  podpisano
Housing  Act,  który  zawierał  idee  rozwoju  budownictwa  społecznego  z  jednej  i
oczyszczania miast ze slumsów z drugiej strony. „W 1934 roku blisko 200 tysięcy osób
zostało przesiedlonych, w większości ze śródmieść Londynu na otaczające peryferie”36.
Takie programy prowadzone były także po wojnie, w Europie i Stanach Zjednoczonych,
oraz,  w  latach  50.  i  60.,  w  krajach  Globalnego  Południa.  Wystarczy  przypomnieć
Północnoamerykańską  wersję  Housing  Act z  1949  roku,  dzięki  któremu  dokonano
„zburzenia  większej  liczby  budynków  niż  ich  postawienia.  Wynikało  to  z  decyzji  o
oczyszczeniu terenów z taniej zabudowy mieszkaniowej, aby w jej miejsce wybudować
autostrady  i  kompleksy  rządowe”37.  Mimo,  że  sama  architektura,  zwłaszcza  w
kontekście  jakości  technicznej  zabudowy slumsów miała  niemało  atutów,  to  wiele  z
ruchów protestu i krytyki modernizmu pojawiło się właśnie jako reakcja na brak dialogu i
na brutalnie wprowadzaną technocentryczną nowoczesność38.

To wszystko było powodem krytyki modernizmu prowadzonej przez środowiska
wolnościowe. Syntetycznie wyraził to Lucien Kroll: „Współczesna postawa kontestacji
jednoczy  nas:  (…)  wyraża  relacje  poprzez  inteligentną  myśl  i  emocje  serca,  (...)
holistyczną  wizję  rzeczywistości,  ewolucję,  małą  skalę  interwencjonizmu,  ciekawość
etnicznej kultury, nie zaś monotonii kultury technicznej, postawę krytyczną względem
władzy i  autorytetów”39.  Ta  krytyka nie  odbiegała zresztą  od krytyki  całego systemu
polityczno-finansowego i jako część takiego była rozumiana. Krytykowana była także
rola  architekta  –  poza  neutralnego  i  obiektywnego  technokraty,  który  wprowadza
postęp:  „we wszystkich epokach,  niezależnie od doniosłości  swojej  funkcji,  architekt

dokonano już metodą alfabetyczną, bez żadnego związku z pracą projektantów.
34 Dorota Jędruch, dz. cyt., s.40
35 Krytyka urbanistyki [w:] Paweł Krzaczkowski, Mateusz Kwaterko [red.], dz. cyt., s.304
36 Maria Lubelska, dz. cyt., s.56-57
37 Tamże, s.61
38 Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2014 
39 Lucien Kroll, Manifest architekta. Powolna przemiana polityki mieszkaniowej, „Mać Pariadka ”, 2005, 1 

[90], s.12
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miał  realizować  wizję  świata  tych,  którzy  dzierżyli  władzę.  Architekci  zawsze
potrzebowali pieniędzy, materiałów, ziemi i legitymizacji dla swoich działań. Wszystko to
mogła  im  zapewnić  tylko  dominująca  władza,  dlatego  z  definicji  musieli  się  z  nią
identyfikować (…) Doświadczenie historyczne uczy, że kiedy tylko elity deklarują swoją
neutralność, w tej samej chwili uzależniają się od władzy”40. 

W związku z tym, że „fundamentem myśli anarchistycznej jest afirmacja ludzkiej
podmiotowości”41, to współdecydowanie i emancypacja były od początku podstawowymi
terminami  w  anarchistycznym  słowniku  pojęć.  Już  Michał  Bakunin  uważał,  że
ograniczanie wpływu ludzi na ich życie odbywa się dzięki temu, że lud jest „uznany za
małoletniego,  wieczny  uczeń,  którego  uznaje  się  za  zbyt  mało  zdolnego,  (...)  by
przyswoił  sobie  wiedzę  swoich  nauczycieli  i  mógł  obejść  się  bez  ich  dyscypliny”42.
Natomiast  już na przełomie lat  60. i  70 XX wieku w odpowiedzi  na wielkie projekty
modernizmu sytuacjoniści piórem Attilli  Kotányiego i Raoula Vaneigema, twierdzili, że
nowe osiedla „zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie nie są niczym innym jak tylko
przewiewnymi i pokolorowanymi kindergartens”43.

Krytyka elitaryzmu i  braku partycypacji  mieszkańców wiązała się z przyjęciem
nowego modelu  przez część architektów,  którzy,  w opozycji  do  postawy  architekta-
eksperta,  postanowili  dopuścić  użytkowników  do  części  procesu  projektowania.
Postawę taką można nazwać postawą architekta-aktywisty. W tym znaczeniu wiąże się
ona z przyjęciem poziomych relacji pomiędzy projektantem a mieszkańcami. Architekt
wciąż  zajmuje  szczególne  miejsce,  wciąż  jest  specjalistą,  wciąż  jak  ekspert  zbiera
informacje,  pyta  mieszkańców,  ale  ich  odpowiedzi  mają  w  dużej  części  charakter
decyzji.  Architekt-aktywista w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami ma za zadanie
przede  wszystkim  stymulować  proces  partycypacji  mieszkańców w  projektowaniu  a
także pogodzić i  uporządkować indywidualne ambicje mieszkańców, zamykając je w
ramy przepisów  prawa,  wymagań  ergonomii,  konstrukcji,  technologii  i  podstawowej
funkcjonalności. 

Z  powyższych  powodów kwestia  formy  architektonicznej  miała  drugorzędne
znaczenie, gdyż miała być ona efektem stosunków społecznych i to one, przejawiające
się w procesie projektowania i budowy były najważniejsze. Tym bardziej, że  „źródłem
anarchistycznej aktywności jest (...) z jednej strony doświadczenie konfliktu między tym,
co jest,  a tym co powinno być,  z  drugiej  –  przeświadczenie,  że owo  powinno musi
zostać niedookreślone”44. Forma architektury nie powstawała według żadnego kanonu,
jednak  proces  tworzenia  architektury  powinien  już  posiadać  określone  cechy.  Już
wspomniani sytuacjoniści pisali: „Konieczne jest wyzwolenie instynktu budowania, dziś
powszechnie tłumionego”45,  a po latach  Brian Richardson w anarchistycznym piśmie

40 Giancarlo De Carlo, Odbiorcy architektury, [w:] Zawód architekt: Warszawa w budowie, MSN, Warszawa 
2013 

41 Piotr Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, Muza, Warszawa 2006, s.35 
42 Michał Bakunin, Pisma Wybrane, vol. 2., Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s.92
43 Attila Kotányi, Raoul Vaneigem, Wstepny program Biura Urbanistyki Jednościowej, [w:] Paweł 

Krzaczkowski, Mateusz Kwaterko [red.], dz. cyt., s.310
44 Piotr Laskowski, dz. cyt., s.62
45 Krytyka urbanistyki, [w:] Paweł Krzaczkowski, Mateusz Kwaterko [red.], dz.cyt., s.305
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„The Raven” nawiązując co sławnego zdania Le Corbusiera pisał: „Architektura jest zbyt
istotna by pozostawić ją architektom, (…) Chcemy wprowadzić odpowiednią kontrolę
nad własnym życiem, zatem próbujemy uformować przestrzeń wokoło tak by stała się
wygodna i piękna. Architekt nie zrobi tego dla nas, może to zrobić tylko z nami.”46 Z
takim  modelem  procesu  projektowania  i  budowy  wiązała  się  emancypacyjna  siła
architektury, kształtowania swojego środowiska według własnych potrzeb i gustów. 

Kiedy Günter Feuerstein pisał, że „kiedy ktoś sam zbuduje dom, wie, jak doszło
do jego powstania. Proces produkcji staje się wyobrażalny”47, de facto powtarzał to, co
trzydzieści  lat  wcześniej  na temat rzemieślniczej  produkcji  mówili  tacy architekci  jak
Gropius i co było podstawą założenia Bauhausu. Nie dziwi więc, że strategie i problemy
anarchistycznej  krytyki  architektury  należałoby  sytuować  blisko  części  uczestników
ostatniego kongresu CIAM, którzy pozostawali w orbicie wpływów i idei modernizmu, jak
Oskar  Hansen,  John  Habraken czy –  współpracujący z  sytuacjonistami  –  Aldo  van
Eyck,  którzy mimo  krytycznych  ocen  „modernistycznej  praktyki”  nie  odrzucali
społecznego znaczenia procesu tworzenia architektury i zamieszkiwania.

1.5. Wybrane przykłady metod budowy zabudowy mieszkaniowej

Modernistyczna architektura jako konstrukt totalny od początku była  obiektem
ataków. Przed II Wojną Światową były to głównie obawy konserwatywne, związane z
rewolucyjną i unifikującą frazeologią czołowych modernistów.  Pomimo że od początku
lat  60.  i  rzeczywistym  odrzuceniu  doktryny  realizmu  socjalistycznego,  architektura
modernistyczna posiadała coraz większy wpływ na formę zamieszkiwania i przejawiała
pretensje hegemona, to przez cały ten czas istniała mnogość metod projektowania z
pogranicza  modernizmu,  wchodzących  w  dialog  z  głównym  nurtem  czy  idei  wręcz
opozycyjnych do modernizmu. Obok krytyki  domagającej się ochrony różnorodności,
regionalizmów czy lokalnych  wspólnot  i  ich  dzielnic,  na  czoło  wysunęła  się  krytyka
progresywna, domagająca się spełnienia socjalnych obietnic wczesnego modernizmu i
tworzenia  społecznej  architektury  wraz  z  mieszkańcami.  Przedstawione  poniżej
przykłady,  to  zaledwie  kilka  z  nurtów,  twórców  i  idei  operujących  na  pograniczu
modernizmu  i  stawiających  sobie  za  cel  oddolne,  społeczne  budownictwo
mieszkaniowe.  Są  to  nurty  i  idee  powstałe  w  latach  1945-1980,  więc  w  czasie
kształtowania się metody Segala i w trakcie realizacji pierwszych osiedli wykonanych tą
metodą. Są one w znacznym stopniu zbieżne z zasadami i celami  metody,  oparte na
wspólnych zasadach partycypacji użytkowników w zakresie projektowania, częściowo
budowy, na zasadach budownictwa metodą gospodarczą, zamkniętą jednak w pewien
system architektoniczny i samopomocy.

46 Brian Richardson, Architecture for All,  [tłum. własne], „Raven” 1988, 6, s.146
47 Günter Feuerstein. Tezy na temat architektury incydentalnej, [w:] Paweł Krzaczkowski, Mateusz Kwaterko

[red.], dz. cyt., s.421-422
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– Hassan Fathy

Idea architekta wyrosła z anty-kolonialnych przekonań i podważała zarówno
sens  importowania  drogich  technologii  z  Europy  do  Afryki,  jak  i  opinię,  że
modernizm i szerzej – kultura europejska – mogą być odpowiednie dla dowolnego
miejsca  na  świecie.  Jako  autor  projektu  wioski  Nowa  Gourna  z  1946  roku,
budowanej do 1952, Fathy jako jeden z pierwszych silnie skupiał się na doborze
materiałów i technologii oraz formy architektonicznej dostosowanej do możliwości
społeczności  i  lokalizacji  inwestycji,  chcąc  dostarczyć  metodzie  gospodarczej
odpowiednie rozwiązania techniczne. Projekt wioski Nowa Gourna powinien znaleźć
się w tym zestawieniu ponieważ: 

• partycypacja mieszkańców miała obejmować zarówno proces projektowania
jak i wykonawstwa budynków, 

• każdy z nowo powstałych domów miał otrzymać zindywidualizowany układ
pomieszczeń,

• zaproponowana przez architekta technologia suszonej cegły, niemal wyparta
w Egipcie przez nowsze technologie, była adekwatna do klimatu, tradycji i
była dostępna ekonomicznie,  

• wyuczona przed i  podczas budowy technologia  miała  umożliwić  zyskanie
przez mieszkańców kwalifikacji rzemieślniczych, 

Zwraca  uwagę  fakt,  że  architektura  Fathy'ego,  mimo  że  nawiązująca  do
tradycji  budownictwa  wernakularnego  operowała  tradycyjnymi  materiałami,
technologiami i organizacją inwestycji a nie formą i detalem. Forma potraktowana
była  funkcjonalnie:  Fathy  używał  tradycyjnych  elementów  odpowiednich  do
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Ilustracja 3: Zabudowa wsi Nowa Gourna, arch. Hassan Fathy



technologii  cegły  suszonej  i  jednocześnie  umożliwiających  utrzymanie
odpowiedniego mikroklimatu wnętrz, jak kopuła czy masywna ściana, ale swobodnie
nimi operował. 

Wioska  nie  została  zbudowana  w  całości,  a  zaważyła  na  tym  postawa
samych mieszkańców. Fathy, tworząc niewątpliwy wzór architektury zaangażowanej
społecznie,  dostosowanej  pod  względem  ekonomicznym  do  możliwości
mieszkańców  i  formalnym  do  klimatu,  w  którym  żyją,  niewystarczającą  uwagę
przyłożył do iskrzącego się konfliktu społecznego. Mieszkańcy przymuszeni przez
rząd Egiptu nie chcieli  przenosić się do nowej osady i  zmieniać dotychczasowej
metody  zarobkowania  (w  znacznej  mierze  szabrowanie  grobów  faraonów  w
Tebach). Dodatkowo ze sporym oporem spotkała się forma budynków i to pomimo
zaangażowaniu architekta, który polecił zbudować dwadzieścia „domów by pokazać
im  jaką  architekturę  proponujemy,  jako  że  nie  rozumieli  planów.  Miałem  także
nadzieję  obserwować  rodziny  mieszkające  w  nich  i  w  ten  sposób  niejako
konsultować  się z  nimi  widząc  ich  potrzeby  w  praktyce”48. Zastosowane  przez
architekta  kopuły,  które  spełniały  wymogi  energooszczędności,  mieszkańcom
kojarzyły  się  z  formą grobowca.  Także  proponowana technologia,  w tym czasie
nieużywana już na terenach środkowego Egiptu, skąd pochodzili mieszkańcy, nie
była adekwatna do ich ambicji. 

Mimo  wszystko,  Hassan  Fathy  dzięki  projektowi  Nowej  Gourny  i
późniejszemu wydaniu książki  „Architecture for  the Poor”  został  jednym z ojców
nurtu architektury wernakularnej i architektury zaangażowanej społecznie opartej na
współudziale mieszkańców zarówno w fazie projektowania, jak i budowy domów.
Jak  sam  twierdził:  „Nie  może  być  żadnej  fałszywej  tradycji  lub  fałszywej
nowoczesności,  ale  architektura,  która  będzie  widzialną  i  trwałą  ekspresją
charakteru społeczności”49.

– Technology Development Group

Poszukiwaniem  odpowiedniej  dla  ubogich  społeczności  technologii,  m.in.
technologii  budowy  domów  jako  autonomicznym  problemem  badawczym
zainteresował się pochodzący z Niemiec ekonomista Ernst Friedrich Schumacher,
który  w  1965  roku  założył  w  Wielkiej  Brytanii  grupę  Intermediate  Technology
Development  Group (ITDG),  zajmującą  się  propagowaniem  idei  stosowania
technologii właściwych do poziomu rozwoju infrastruktury oraz dostępu do środków i
zasobów danej społeczności nazywając ją  technologią adekwatną/właściwą (ang.
appropriate technology). „Charakteryzuje się ona nie tylko silnymi uwarunkowaniami
społecznymi, ale wysuwa jeszcze postulat społecznego podejmowania decyzji o jej
wprowadzeniu”50. Podejście to, mimo że brak odniesień w pismach Segala do IDTG,
spójne jest  z opisywaną w tej  pracy  metodą. Za podstawowe cechy  adekwatnej

48 Hassan Fathy, Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt, The University of Chicago Press, 
Chicago, Londyn 1976, s.40

49 Hassan Fathy, dz. cyt, s.43-44
50 Robert Idem, dz. cyt., s.35
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technologii uznać należy: 

• wykorzystanie lokalnych materiałów w jak największej skali, 

• tworzenie lokalnych miejsc pracy i podtrzymanie miejscowych zawodów, 

• dostosowanie skali inwestycji do potrzeb społeczności, 

• zrozumiałość i łatwość kontroli nad procesem technologicznym, 

• niska kapitałochłonność,

• niska energochłonność,

• elastyczność.

Idea,  którą  zaproponował  Schumacher  była  koleją  fazą  rozwoju  idei
budownictwa  jako  pomocy  i  lokalnej  aktywizacji  i  odcisnęła  trwały  ślad  w
późniejszych koncepcjach architektury społecznej i humanitarnej. 

– Giancarlo De Carlo

Postać i prace  Giancarlo De Carlo  znalazły się w tym zestawieniu, przede
wszystkim  ze  względu  na  ogromne  znaczenie  prac  teoretycznych  i  działalności
naukowej architekta. Ten włoski architekt, członek CIAM i  Team 10, nazywany jest
przez  Jencksa  i  Kropfa  „jednym  z  pierwszych  adwokatów  partycypacji  w
projektowaniu”51.  

51 Charles Jencks, Karl Kropf [red.], Teorie i manifesty architektury współczesnej, Grupa Sztuka Architektury,
Warszawa 2013, s.65 
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Ilustracja 4: Zabudowa osiedla Matteotti, Terni, arch. Giancarlo De Carlo 



De  Carlo  uważał  architekturę  za  działalność  polityczną,  „w  reakcji  na
redukcyjną  i  autorytarną  naturę  modernizmu  dążył  do  zainicjowana  szerokiego
procesu  projektowania,  który uwzględniałby większą  liczbę  ludzi  i  idei”52.  W ten
sposób doprowadził do tego, by pracownicy huty w Terni, dla których projektował
osiedle mieszkaniowe (1970-1975), brali czynny udział w procesie projektowania a
za swą współpracę otrzymywali  wynagrodzenie  od inwestora  –  właściciela  huty.
Sam De Carlo swoją rolę w procesie określał jako nauczyciel i doradca. 

De Carlo w jednym ze swoich najważniejszych manifestów „Architektura jest
publiczna” pisał: „wszelkie granice pomiędzy budowniczym a użytkownikiem muszą
być zniesione, tak, by budowanie i użytkowanie stały się dwiema równymi częściami
tego samego procesu planowania. (…) W gruncie rzeczy partycypacja przekształca
projektowanie architektoniczne z autorytarnego aktu (…) w proces”53. We własnych
projektach nie zakładał jednak współudziału mieszkańców w procesie budowy. 

– Ralph Erskine 

Brytyjsko-szwedzki  architekt  Ralph  Erskine  jest  jedną  z  najważniejszych
postaci  szwedzkiej  architektury.  Po  tym  jak,  w  związku  z  jego  pacyfistycznymi
poglądami,  w  1939  roku  wyemigrował  do  Szwecji  zaprojektował  znaczną  liczbę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i osiedli budynków wielorodzinnych, szkół
i  planów  urbanistycznych  miast.  Ten  szwedzki  współpracownik  Team  10,
najważniejsze zlecenie uzyskał  jednak w Anglii:  osiedle w Newcastle w dzielnicy
Byker. 

Erskine zaczął pracę nad projektem w roku 1969. W tym czasie dzielnica
Byker  była  robotniczą  dzielnicą  zbudowaną  z  rzędów  wiktoriańskich  domów
szeregowych  o  bardzo  niskim  standardzie  technicznym.  Spora  część  budynków
została uznana za nienadającą się do mieszkania. Jednak, ze względu na bliskość
zakładów  przemysłowych  –  miejsca  zatrudnienia  i  silną,  zżytą  społeczność,
większość  mieszkańców nie  chciała  się  wyprowadzać  z  dzielnicy.  W 1966  roku
władze  postanowiły  zburzyć  i  odbudować  osiedle,  jednak  zachować  lokalną
społeczność. 

Metoda  projektowania  Ralpha  Erskine'a  pojawia  się  w  tym  zestawieniu
przede wszystkim z  powodu poszukiwania  sposobów aktywizacji  mieszkańców i
zaangażowania ich w proces projektowy oraz prób ochrony lokalnej społeczność: 

• biuro  architekta  zostało  urządzone  na  terenie  osiedla.  Aby  zachęcić
mieszkańców do odwiedzin biuro zostało połączone z punktem ogrodniczym i
biurem rzeczy znalezionych,

• „Erskine  każdy  swój  pomysł  poddawał  krytycznemu  osądowi  przyszłych
mieszkańców. Uznał również, że mają oni prawo wybrać sobie lokalizację,

52 Tamże, s.65
53 Giancarlo de Carlo, Architektura jest publiczna, [w:] Charles Jencks, Karl Kropf [red.], dz.cyt., s.65-66
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plan mieszkania i sąsiadów”54,

• „Bardzo istotnym etapem było wybudowanie na początku małego fragmentu
osiedla  –  Janet  Square  (…)  i  poddanie  go  wspólnej,  publicznej  ocenie  i
dyskusji”55,

• rozbiórka starych i budowa nowych domów wykonywana przez profesjonalną
ekipę  budowlaną następowała  etapami  (budowa trwała  do roku  1981),  w
związku z tym mieszkańcy mogli dalej żyć w obrębie dzielnicy,

• stary dom był rozbierany, dopiero kiedy powstało nowe mieszkanie, dzięki
czemu mieszkańcy w ogóle nie wyprowadzali się poza osiedle, 

• część budynków,  jak  sala  gimnastyczna i  kościół  a  także inne,  mniejsze,
zostały zachowane i wkomponowane do nowego planu,

Zakres  partycypacji  mieszkańców przełożył  się  na  formę architektoniczną,
która  jest bardzo zróżnicowana; od parterowych i piętrowych, drewnianych domów

54 Jarosław Urbański, Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura, Oficyna 
Wydawnicza Trojka, Poznań 2005,, s.49

55 Tamże, s.50
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Ilustracja. 5: Zabudowa osiedla Byker, Newcastle, arch. Ralph Erskine



szeregowych  z  ogródkami,  przez  niskie  galeriowce  aż  po  ośmio-  i
trzynastokondygnacyjne bloki zwane Byker Wall oddzielające osiedle od ruchliwej
ulicy.  Także forma architektoniczna pozwala odczytywać osiedle jako miasteczko
powstające na przestrzeni lat: bardzo tradycyjne domy drewniane, niskie ceglane
bloki  na słupach czy wreszcie Byker  Wall.  Dyskusyjnym rozwiązaniem jest  brak
choćby szczątkowej hierarchizacji uliczek pod względem funkcjonalnym. Mimo, że w
układzie osiedla można wyczytać główne ciągi,  to  nie  powstały przy nich żadne
lokale użytkowe. Osiedle jest monofunkcyjne z wyspowo rozrzuconymi funkcjami
uzupełniającymi. 

– Lucien Kroll

Lucien Kroll belgijski architekt, w roku 1970, na żądanie studentów, rozpoczął
pracę  przy projekcie  akademików Medycznego  Uniwersytetu  w  Leuven  w  Belgii
zwanych La Mémé. Zaproponowana przez Krolla „anarchistyczna metoda i estetyka
organicznego  nieporządku”56 zaowocowała  głośną  i  nietypową  formą
architektoniczną  trzech  akademików,  kawiarni,  przedszkola  i  szkoły:  swobodną,
zróżnicowaną ahierarchiczną i  chaotyczną. Przestrzeń o zmiennej i  przenikającej
się  funkcji,  z  mrowiem  przejść  i  połączeń  była  odzwierciedleniem  różnorakich
potrzeb  studentów,  demokratycznego  systemu  projektowania  oraz,  nierzadko,
przestrzennych konfliktów, jakie wywiązywały się pomiędzy sąsiadami. 

56 Charles Jencks, Karl Kropf [red.], dz.cyt., s.123
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Ilustracja. 6: Zabudowa akademików Medycznego Uniwersytetu, Leuven, arch. Lucien Kroll



Najistotniejszy, z punktu widzenia przedstawianej pracy, w projekcie był jednak:

• niebagatelny  stopień  partycypacji  użytkowników  w  projektowaniu,
pracujących w zmiennych zespołach, 

• rola architekta – zaledwie mediatora i doradcy.

Także na samej budowie projekt podlegał zmianom, a wpływ na niektóre decyzje
mieli  sami  robotnicy  budowlani. „Władze  uczelniane  nie  kryły  dezaprobaty  dla
rezultatów.  (...)  To  wtedy  użyto  określenia  anarchitekt  (anarchizm  plus
architektura)”57. 

Architekt w kolejnych projektach, jak choćby rewitalizacji osiedla socjalnego
w  Alençon  we  Francji  z  1980  roku  angażował  użytkowników  przestrzeni  do
współudziału  w  projektowaniu  architektury.  Dzięki  współpracy  z  mieszkańcami
architektura  ta  zazwyczaj  przyjmowała  formę bardzo zróżnicowaną  a  przestrzeń
była  funkcjonalnie  i  strukturalnie  „zagęszczana”,  zgodnie  z  opinią  samego
architekta:  „Jeśli  bylibyśmy  w  stanie  osiągnąć  przestrzeń  i  środki  pozwalające
mieszkańcom  organizować  ich  własne  budynki,  wówczas  oni  własnymi  siłami
stworzyliby zarówno różnorodność jak i  bliskie  relacje z tkanką,  których obecnie
brakuje, a o to zawsze chodziło”58.

– John Habraken i metoda SAR

John Habraken jest holenderskim architektem, który w ciągu swojej kariery
zawodowej  badał  różne  strategie  projektowania  partycypacyjnego.  Jako  dyrektor
Fundacji Badań Architektonicznych (Stichting Architecten Research)  wydał jedną z
najważniejszych w tej dziedzinie prac: „Supports: An Alternative to Mass Housing” z
1961 roku,  w której  zaproponował  metodę budowy polegającą na strukturalnym
podziale  budynku  na  część  podstawowej  ramy:  konstrukcja  ze  ścianami
międzymieszkalnymi,  zadaszeniem,  galeriami  i  infrastrukturą  oraz  wypełnienie:
elewacje ze stolarką okienną i drzwiową oraz wykończenie wnętrz z budową ścian
działowych. Metoda ta powszechnie zwana jest metodą SAR. Metodę SAR można
potraktować jako odniesienie dla  Metody Segala  ze względu na bliskość zasad i
celów. Podobny sposób myślenia można odnaleźć także w późniejszych projektach
berlińskiego  Wohnregal  z 1986  autorstwa  architektów Kjella  Nylunda i  Christofa
Puttfarkena oraz współczesnych projektach osiedli socjalnych. 

Podział  strukturalny  odzwierciedlony  był  także  w  podziale  na  inwestora
instytucjonalnego  (rama),  który  zapewniał  opartą  na  masowej  produkcji  bazę,
zapewniającą rozwiązania normatywne, ergonomiczne i bezpieczne pod względem
pożarowym  i  inwestora  prywatnego  (wypełnienie)  posiadającego  indywidualne
środki  i  społeczną  infrastrukturę.  Model  ten  pod  względem  ekonomicznym
wytwarzał wartość dodaną, dzięki skupieniu rozproszonych zasobów i centralizacji
infrastruktury. 

57 Jarosław Urbański, dz cyt., s.49
58 Lucien Kroll, Architektura złożoności, [w:] Charles Jencks, Karl Kropf [red.], dz.cyt., s.123
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Taki  podział  odzwierciedlał  też  stopnie  partycypacji  mieszkańców:
urbanistyka i  rama  projektowane były na zasadzie warsztatów partycypacyjnych z
pierwszeństwem  jednak  dla  decyzji  eksperckich  architektów  i  inżynierów,
wypełnienie  natomiast na zasadzie projektowania dla indywidualnego inwestora z
pierwszeństwem dla decyzji poszczególnych mieszkańców. 

Jednym z najważniejszych przykładów osiedla stworzonego metodą SAR jest
osiedle Molevliet w Papendrecht z roku 1974. Mimo, że autorem osiedla nie jest
Habraken, a Frans van der Werf, to jest to pierwsze zrealizowane osiedle, w którym
została zachowana podstawowa zasada ramy i wypełnienia. Proces zaangażowania
użytkownika  w  zakresie  podejmowania  decyzji  rozpoczynał  się  już  na  etapie
projektowania  planu  osiedla  i  przestrzeni  publicznych.  Następnie  przyszli
mieszkańcy  brali  udział  w  ustalaniu  podstawowych  wytycznych  dla  ramowej
struktury,  by  wreszcie  przejść  do  indywidualnego  projektu  mieszkania.  Rama
obejmowała:  ściany  i  słupy  konstrukcyjne,  stropy  i  galerie  zewnętrzne,  schody,
spadziste dachy i płaskie tarasy dachowe, drewniane słupy jako podkonstrukcję pod
elewacje,  i  kanały serwisowe z instalacjami.  Projekt  nie obejmował  współudziału
mieszkańców w budowie. Zindywidualizowane elementy projektu jak fasady i ściany
działowe budowane były przez profesjonalne ekipy.  
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Ilustracja 7: Zabudowa osiedla Molevliet, Papendrecht, arch. Frans van der Werf



–  John Turner

John  Turner  znalazł  się  w  tym  zestawieniu  jako  propagator  metody
gospodarczej i współautor, wraz Robertem Fitcherem, publikacji „Freedom to Build.
Dweller  control  of  the Housing Process”  z  1972 roku,  w której  opisywał  własne
doświadczenia w budowie domów po trzęsieniu ziemi w Arequipie w Peru w roku
1958. Ten angielski architekt podczas pracy w latach 1957-1965 przy rozwiązywaniu
problemów  nieformalnych  osiedli  zapoznał  się  tam  z  lokalną  techniką  budowy
metodą  gospodarczą.  Turner  podkreślał,  że  „zrównoważona  odbudowa  musi
opierać  się  na  takich  podstawach  jak:  zregenerowanie  lokalnej  gospodarki  oraz
wzmocnienie  zdolności  przetrwania  danej  społeczności”59.  Autorzy  książki
„argumentują,  że  budowanie  na  małą  skalę  –  przy  wykorzystaniu  lokalnego
potencjału i  pozostawieniu przyszłym mieszkańcom decyzji  co do tego, jak chcą
mieszkać – jest  najlepszym sposobem na udaną realizację  i  zarazem obniżenie
kosztów przedsięwzięcia. Praca ta ma duże znaczenie ze względu na jej wkład w
kształtowanie polityki  dostarczania ekonomicznych mieszkań, choćby przez Bank
Światowy oraz formowanie się wielu innych programów mieszkaniowych”60. 

Turner  nie  proponował  żadnych  konkretnych  technik  budowlanych  ani
funkcjonalnych  modeli  budynków,  raczej  propagował  oddolną  i  żywiołową
organizację procesu budowlanego, de facto – bez architekta. Propozycje i przykłady
podawane  przez  Turnera  nie  posiadały  więc  żadnego  standardu  budowlano-
architektonicznego i nie mogły wykorzystać efektu skali przy wspólnych zakupach. 

Mimo,  że  idea  Turnera  w  przeciwieństwie  do  polityki  wspomagania
samopomocy Banku Światowego, wychodziła poza zadania budowlane i dotyczyła
także lokalnej kontroli nad środkami finansowymi i samorządności, to współcześni
badacze  zarzucają  Turnerowi,  że  jego  model  „obejmujący  samopomocowe
budownictwo  (…)  dokładnie  odpowiadał  pragmatycznemu  i  dążącemu  do
minimalizacji  kosztów podejściu  do kryzysu miejskiego”61 prezentowanemu przez
Bank Światowy. Co było na rękę wielu państwom Globalnego Południa.

– Podsumowanie

Przedstawione  idee  i  metody  projektowe  mają  na  celu  ukazanie  metody
Segala na tle przemian w projektowaniu architektonicznym, które dokonały się po II
Wojnie  Światowej.  Był  to  czas  poszukiwań  zarówno  w  obrębie  architektury
modernistycznej jak i  w opozycji  do niej.  Bardzo twórczym i  istotnym dla dalszej
historii architektury celem, w kierunku którego prowadzono poszukiwania z obu tych
pozycji było uspołecznienie procesu tworzenia budownictwa mieszkaniowego. Jest
to cecha wspólna dla wszystkich opisanych w tej części metod. Dodatkowo znaczna

59 Maria Lubelska, dz. cyt., s.74
60 Tamże, s.73
61 Mike Davis, Planeta Slumsów, Instytut wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009, s.106
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ich część pokrywa się z pozostałymi cechami metody Segala. 

Nie ma źródeł, które łączyłyby metodę Segala z którąś z wymienionych wyżej
metod budowy jako źródłem inspiracji  lub inspiracją.  Większość z nich powstało
równolegle do metody a wspólnota celów i zasad wynikała z powszechnej potrzeby
poszukiwania bardziej oddolnego budownictwa mieszkaniowego.

Na  wyróżnienie  zalogują  idee  Hassana  Fathy'ego  jako  prekursora
systemowego myślenia o społecznym budownictwie metodą gospodarczą, działania
ITDG zwracających uwagę na powiązanie kwestii technologii i możliwości lokalnej
społeczności  oraz  metoda  SAR Johna  Habrakena  jako  dopracowana,  dojrzała
metoda budowy zakładająca sporą swobodę projektową oraz niezbywalny standard
architektoniczno-budowlany o wielu cechach wspólnych z metodą Segala. 

Jednocześnie  Erskine'a,  De  Carlo  i  Krolla  przedstawiono  jako  jednych  z
najważniejszych przedstawicieli i propagatorów nurtu poszukującego uspołecznienia
procesu projektowego, jednak bez partycypacji mieszkańców w budowie. Z drugiej
strony  idee  Johna  Turnera  ukazano  jako  dosyć  skrajny  przykład  metody
gospodarczej,  która de facto odrzucała projektowanie architektoniczne i  standard
budowlany. Ukazanie obu tych postaw jest istotne, ponieważ z obu nich czerpie idea
zaproponowana przez Waltera Segala. 
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2. W DRODZE DO LEWISHAM / SZKIC BIOGRAFII WALTERA SEGALA

Walter  Segal  urodził  się  w  1907
roku w Berlinie jako syn Artura Segala,
artysty  pochodzenia  rumuńsko-
żydowskiego.  Ojciec  Waltera  Segala
zaangażowany  był  w  tworzenie  się
awangardowych ruchów artystycznych
i uczył malarstwa. Po wybuchu I Wojny
Światowej  rodzina  Segalów,  jako
uchodźcy, przeniosła się do Ascony w
Szwajcarii. Znajdowała się tam osada i
komuna  o  nazwie  „Monte  Verita”
założona w 1900 roku przez Henry'ego
Oedenkovena i Idę Hofmann oparta na

zasadach prymitywistycznego socjalizmu i wegetarianizmu. Już w 1904 roku w Asconie
osiadł  lekarz  o  poglądach  anarchistycznych  Raphael  Friedeberg,  za  którym  osadę
odwiedzały takie postaci jak Piotr Kropotkin czy Karl Kautsky. W osadzie spotykali się
aktywiści polityczni, artyści i członkowie zachodnioeuropejskiej bohemy, co skutkowało
powstaniem wielu inicjatyw. W momencie przyjazdu Segalów „Monte Verita” była już
prężnie działającą artystyczną osadą. John Segal – syn Waltera wspomina: „cały ten
kulturalny gwar mój ojciec opisywał później jako pełen znaczenia czas formacji”62. 

W 1918 roku rodzina powróciła do Berlina,  a  Arthur  Segal  stał  się czołowym
przedstawicielem  „Novembergruppe”63.  Za  pośrednictwem  ojca  Walter  poznał
przedstawicieli niemieckiej awangardy architektonicznej takich jak Walter Gropius, Erich
Mendelsohn czy Bruno Taut. 

Mimo tych znajomości i propozycji od Gropiusa, Walter Segal nie zdecydował się
rozpocząć  nauki  w  Bauhausie,  jak  podkreślał64,  z  powodu  niewystarczająco
zaawansowanych kursów inżynieryjnych oraz braku kursu historii  architektury. Walter
Segal zdecydował się na nauki w Technicznej Szkole Wyższej w Delft, by następnie
powrócić do Berlina i  kontynuować nauki,  z przerwą na stypendium na  Politechnice
Federalnej  w  Zurychu,  w  Wyższej  Szkole  Technicznej  w  Charlottenburgu,  gdzie
najwyżej cenił zajęcia prowadzone przez Hansa Poelziga. 

Podczas  studiów  Segal  brał  udział  w  wielu  konkursach  architektonicznych.
Jednym z bardziej znaczących był konkurs na projekt niewielkiego domu. Spośród 2000

62 John Segal, Celebrating Segal, [tłum. własne], [online], ebdonline.co.uk, [dostęp 19.01.2014], dostępny w
internecie: http://www. ebdonline.co.uk

63 Novembergruppe - grupa niemieckich, ekspresjonistycznych artystów plastyków i architektów, powstała w
1918r. Założeniami grupy, która wzięła swoją nazwę od daty rozpoczęcia niemieckiej „Rewolucji 
Listopadowej” (niem. Novemberrevolution), było wsparcie rewolucji socjalistycznej w Niemczech oraz 
idea współpracy i zbliżenia artystów i robotników. Do grupy należeli m.in.: Erich Mendelsohn, Wassily 
Kandinsky, Otto Lange, El Lissitzky, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Scharoun czy Bruno Taut.

64 John McKean, Learning from Segal, [tłum. własne], Birkhauser, Bazylea 1989, s.29
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Ilustracja 8: Walter Segal



prac to projekt zespołu Segala został nagrodzony. Projekt – co istotne – opierał się na
lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej (balloon frame), poznanej przez Segala za
pośrednictwem  „Holzhausbau”  Konrada Wachsmanna. Także typologia budynku była
wykorzystana przez Segala w dalszej karierze: był to dom rozplanowany na kształcie
litery „L” tak by domy zestawione ze sobą tworzyły wewnętrzne patia. 

Jeszcze  podczas  studiów,  w  roku  1932  Segal  zaprojektował  i  nadzorował
wykonanie  pierwszego  domu swojego  autorstwa.  Był  to  niewielki  domek letniskowy
wykonany  dla  Bernharda  Meyera  –  patrona  Arthura  Segala  w  znanej  architektowi
Asconie. „La Casa Picola”  była oparta na lekkiej drewnianej konstrukcji szkieletowej i
pomimo niewielkich rozmiarów można ją traktować jako wzór budynków projektowanych
przez Segala od lat 60. XX wieku i jako jeden z najważniejszych dla niego projektów.
Wynika to nie tylko z jego „pierwszeństwa”, ale także z w pełni świadomego procesu
projektowego i poszukiwania architektury naturalnej, czyli osadzonej w kontekście, ale
też neutralnej. Jak podkreślał architekt:  „Próba trzymania się wartości wizualnych tak
zależnych od operacji naszych zmysłów i nastrojów jest bardzo trudna. Dlatego też (…)
chciałem budować coś, co – jak wtedy wierzyłem – było proste i naturalne. Nie chciałem
czynić żadnych wysiłków aby kogokolwiek do tej drogi przekonać lub by kogokolwiek
nią ekscytować. Nie chciałem osiągnąć nic ponad usatysfakcjonowanie i zadowolenie.
Chciałem dać budynkom odniesienie nie tylko do innych budynków, ale także do ich
otoczenia.  Nie  tylko  wizualny,  ale  także  materialny  kontekst;  dyskretne  i
niepretensjonalne odniesienie, które dawałoby więcej niż tylko rzeczy wizualne”65. 

65  Tamże, s.39-41
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Ilustracja 9: dom La Casa Piccola, Ascona, arch. Walter Segal



Po  zakończeniu  studiów  w  Berlinie  Walter  Segal  spędził  rok  w  Kairze  jako
inspektor archeologiczny by następnie, w związku z dojściem nazistów do władzy w
Niemczech, przenieść się w 1933 roku z resztą rodziny na Majorkę. W czasie pobytu
poza Europą Segal studiował regionalną architekturę Egiptu i Balearów. 

Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii  Segalom udało się dostać na statek
wywożący obywateli  Wielkiej  Brytanii  z  Balearów i  w ten sposób przedostać się  do
Anglii.  Segal  nauczał  jako  główny  architekt  w  Szkole  Architektury  Stowarzyszenia
Architektów, gdzie poznał Ewę Bradt, przyszłą żonę. W tym czasie Segal wiele pisał: w
1945 opublikował “Planning and Transport” oraz zaprojektował wystawę naukową “Up
your street”, promującą demokratyczne projektowanie miast jako sumę indywidualnych
decyzji.  W  tym  czasie  powstała  też  praca  “Homes  for  the  People”,  podkreślająca
znaczenie  użytkownika  w  procesie  projektowania.  Były  to  prace  mające  nadawać
kierunek koncepcjom odbudowy Londynu,  nawiązujące do modernistycznej  obietnicy
taniego, racjonalnego budownictwa dla wszystkich. W kontekście braków czasu wojny i
okresu  powojennego  niezwykle  fascynującym  zjawiskiem,  tak  odmiennym  od
przyszłego,  powojennego  modelu  odbudowy  kraju,  były  oddolne  inicjatywy
mieszkańców miast, których celem było zajmowanie opuszczonych domów. Szczególne
znaczenie miał  powojenny  squatting i  wojenny rozwój  idei plotlands.  Demokratyczne
idee Segala wraz z promowaną przez niego ideą budownictwa w dużym zagęszczeniu
ale blisko ziemi były spójne z tymi oddolnymi ruchami. 

W  roku  1948  Segal  nadzorował  budowę  swojego  pierwszego,  większego
projektu – bloku mieszkalnego w południowym Londynie. W tym okresie w 1950 roku
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Ilustracja 10: Zabudowa osiedla St. Anne's Close, Londyn, arch. Walter Segal



zmarła żona Segala, a w 1953 architekt przeniósł się wraz z synem do nowego domu
przy ul. St. Anne’s Close w Londynie. Dom ten zaprojektowany został przez Segala jako
część kompleksu 8 domów: 6 bliźniaków i 2 wolnostojących powstałych jako wspólna
inwestycja grupy osób prywatnych. 

W następnych latach kariera architekta nabrała tempa: powstało wiele budynków
autorstwa  Segala,  głównie  mieszkalnych,  mimo,  że  pracował  sam:  „pracując  w  ten
sposób i bez pracowników, uwolnił  się także od zarządzania biurem, działał w miarę
bezpośrednio  i  jako  budowniczy,  i  jako  podwykonawca;  był  wolny  od  pracy  w
rozumieniu zarządzania, jakim dotychczas zajmowali się architekci”66. Mimo, że Segal
był  daleki  od  ortodoksyjnie  a  jednocześnie  powierzchownie  przyjmowanego
modernizmu  jako  stylistycznego  kanonu,  to  „naprawdę  był  modernistą  i  dzieckiem
swoich czasów”67 wykorzystującym nowoczesne technologie i zdobycze współczesnego
projektowania jak typizacja, ekonomika konstrukcji czy prefabrykacja. John McKean –
biograf  Segala  –  podkreślał:  „jego  kariera,  która  skupiła  się  na  budownictwie
mieszkaniowym,  ilustruje  ważki  współczesny  temat  –  równowagę  możliwości,
zapewnienie  tej  samej  jakości  ale  różnego  środowiska  mieszkaniowego  wszystkim
zainteresowanym.  (...)  Było  to  też  przedmiotem  jego  własnych  szerszych  badań
terenowych  dotyczących  mieszkalnictwa,  prowadzonych  w  latach  30.,  zajmowało  to
także jego umysł podczas tworzenia mistrzowskiej kolekcji planów domów w ciągu lat
40.  Niektóre  z  domów  zbudowanych  przez  Segala  w  latach  50.  oraz  niektóre  z
wprowadzonych wtedy zasad należało przewartościować, co poskutkowało tym, że lata
60. obfitowały już w budownictwo innego typu”68. 

Kolejnym projektem w którym Segal  wykorzystał  lekki  szkielet  drewniany była
budowa  własnego  domku  zimowego  w  Fideris  w  Szwajcarii  w  roku  1958.  Oprócz
szkieletowej  konstrukcji,  płaskiego  dachu  i  uproszczonego  układu  funkcjonalnego  w
projekcie  pojawił  się  kolejny  charakterystyczny  dla  późniejszych  realizacji  element:
wyniesienie budynku na palach. 

W roku 1962 Segal ożenił się po raz drugi, z Moran Scott, która niedaleko ul. St
Anne’s Close posiadała swój własny dom. Rozbudowa domu Segala nie wchodziła w
grę z powodu niechęci sąsiadów, w związku z tym architekt przeprowadził się z synem
do domu żony na ul. North Hill. Wkrótce okazało się jednak, że dla Segala mieszkanie
w „wiktoriańskim” domu było nieprzyjemne, ponieważ „jako modernista nie mógł znieść
takiego sposobu życia”69 i rodzina postanowiła go zburzyć a na jego miejsce postawić
nowy. W związku ze sprzedażą domu przy ul. St Anne’s Close rodzina potrzebowała
tymczasowego domu na czas rozbiórki i budowy, dom musiał być tani, łatwy w budowie
a po inwestycji  łatwy do demontażu i  powtórnego wykorzystania elementów. Z tego
powodu Walter Segal postanowił  zbudować pierwszy dom w opracowanej z cieślą –
Fredem Wadem – konstrukcji Segala.

66  Tamże. s.13-14
67 John Segal, dz. cyt.
68 John McKean, dz. cyt., s.10
69 John Segal, dz. cyt.
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3. IDEA 

3.1. Powstanie metody Segala 

Lata  60.  były  czasem przewartościowań:  triumf  modernizmu  zaczął  ujawniać
wady nowoczesnego budownictwa zarządzanego biurokratycznie, o czym Segal pisał
już  w  powojennych  pismach.  John  Broome  –  architekt  współpracujący  z  Walterem
Segalem przy ostatnich jego realizacjach – opisując praktykę budownictwa socjalnego
w Anglii na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, zwraca uwagę na pewną przewidywalność i
miałkość  budownictwa  mieszkaniowego:  „radni  z  wydziału  mieszkaniowego  marzyli
prawdopodobnie o tym, żeby wydział architektoniczny zaskoczył ich wreszcie projektem
innym niż dotychczas taśmowo produkowane domy szeregowe z wąskimi fasadami,
które zwykle planowane jako tanie i proste w wykonaniu, na koniec i tak przekraczały
planowany  budżet”70.  Jednocześnie,  mimo  niskiej  jakości  komunalnej  architektury
mieszkaniowej, pozycja architekta i urzędników zdawała się być niezwykle silna. John
Turner  w  1976  roku  tak  pisał  o  wzajemnych  stosunkach  pomiędzy  projektantem  a
użytkownikiem: „paternalizm i  posłuszeństwo,  (...)  są  wciąż  bardzo żywe w Wielkiej
Brytanii.  Jest  to  szczególnie  widoczne  w  powszechnym  przekonaniu,  że  zwykły
obywatel,  amator,  jest  całkowicie  zależny  od  obywatela  niezwykłego  czyli
profesjonalisty,  który  kultywuje  misterium  swojej  profesji,  po  to  by  wzmocnić  owe
zależności  i  zwiększyć  uzyskiwane  profity”71.  Równolegle  do  ogólnych  tendencji,
architekt „miał już (...) dość współpracy z grupą budowniczych, dla których dotychczas
projektował”72.  W tym  kontekście  i  w  związku  z  sukcesem realizacji  tymczasowego
domu własnego przy ul.  North Hill  w Londynie ostatecznie zaczęła się krystalizować
idea wspólnotowego budownictwa metodą gospodarczą (ang. self-build) i nowy sposób
pojmowania roli architekta. 

Fascynacja  lekkim  szkieletem drewnianym,  łatwością  budowy i  konstrukcyjną
„elegancją” rozpoczęła się u Segala już na studiach, następnie była rozwijana wraz z
budową  „La  Casa  Piccola”,  domku  narciarskiego  w  Fideris,  oraz  –  już  całkiem
świadomie, jako autorski system konstrukcyjny – przy budowie domu własnego przy ul.
North  Hill.  Jednak  prawdziwą  nowością,  zmianą  paradygmatu,  było  dopuszczenie
użytkowników do projektowania własnych domów na równych warunkach. Syn Waltera
– John Segal podkreślał, że jeszcze przy budowie zespołu domów przy ul. St Anne’s
Close,  ociec „zachowywał  się  (...)  jak tyran,  chcąc doprowadzić do  tego,  żeby cały
projekt zbudowano według jego pomysłu”73. Jest to o tyle ciekawe, że budowa domów
przy St. Anne's Close była działaniem grupy budowlanej, indywidualnych inwestorów
występujących  na  równych  prawach  a  architekt  był  jednym  z  nich.  Zakres  jego
decyzyjności wydaje się więc bardzo duży. Projekt domów przy ul. St. Anne's Close jest

70  Jon Broome, Brian Richardson, The self-build book: How to enjoy designing and building your own 
home, [tłum. własne], Green Books, Hartland 1991, s.58-59

71  John F.C. Turner, Housing by people, [tłum. własne], Marion Boyards, Londyn 2009, s.22
72  John Segal, dz. cyt.
73  Tamże
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znaczący  także  ze  względu  na  doświadczenie  budowy  osiedla  jako  działalności
oddolnej.  Znacząca  zmiana  rozumienia  roli  architekta,  zmiana  modelu  z  architekta-
eksperta na architekta-aktywistę związana była ze zmianą postrzegania budowy domów
z budynku jako skończonego dzieła architektury na budowę jako wspólnotowy proces. 

3.2. Definicja metody Segala

Autorzy opisujący metodę Segala  w różny sposób rozkładają akcenty i nadają
znaczenie poszczególnym elementom  metody. Popularne rozumienie terminu  metoda
Segala sprowadza się do zaproponowanej przez Waltera Segala konstrukcji i struktury
budynku. Na takie pierwszorzędne znaczenie problematyki konstrukcji zwraca uwagę w
części swoich pism Jon Broome74. 

W tym znaczeniu jest to więc metoda, która dzięki uproszczeniu drewnianej,
szkieletowej  konstrukcji  i  zmniejszeniu  przekrojów  elementów  nośnych,
odpowiedniemu  doborowi  materiałów  i  kształtowaniu  architektury,  ułatwia
niedoświadczonym  budowniczym  –  przyszłym  użytkownikom  budowę  domu
niskim kosztem. 

Za takim „konstrukcyjnym” rozumieniem proponowanego przez Segala sposobu
budowy przemawia  duża popularność technologii  wśród indywidualnych inwestorów,
którzy dzięki własnej pracy oraz pomocy rodziny i przyjaciół sami, metodą gospodarczą
budowali  swój  dom.  Także  budynki  użyteczności  publicznej,  które  wykorzystują
proponowaną przez Segala modularną konstrukcję drewnianą opisuje się jako budynki
wykonane  metodą  Segala.  W  obu  przypadkach  tak  rozumiana  metoda ułatwia
zaangażowanie w proces budowy, ale partycypacja nie jest jej warunkiem wstępnym i
koniecznym. Jednocześnie metoda jest obojętna na współudział użytkowników w innych
niż budowa fazach powstawania budynku a także na problem kształtowania wspólnoty
lokalnej.

Z kolei  autorzy opracowań dotyczących  metody  tacy jak Colin Ward czy John
McKean  zwracają  uwagę  na  szeroką  partycypację  użytkowników  w  kontekście
projektów Segala. Ward był  architektem, który pomagał w przygotowaniu organizacji
inwestycji  dwóch  najważniejszych  osiedli  domów jednorodzinnych  zaprojektowanych
przez Segala, które zrealizowano z udziałem środków publicznych. 

Rozumienie metody, które wyłania się z pism Warda zakłada, że metoda Segala
jest  kompleksową  i  powtarzalną  metodą  uspołecznionego  projektowania  i
budowy, a podstawową jej zasadą jest uczestnictwo mieszkańców we wszystkich
fazach cyklu życia budynku – projektowania inwestycji i architektury, realizacji i
zarządzania oraz kształtowania wspólnoty lokalnej. 

Spełnienie  tych  zasad  jest  możliwe  dzięki  zaproponowanemu  przez  Segala

74 W książce The green self-build book (Jon Broome, The green self-build book, Green Books, Hartland 
2008) Jon Broome opisuje metodę Segala, przede wszystkim jako system konstrukcyjny. Także jego 
artykuł dla Architects' Journal (The Segal method: special issue, Architects' Journal, vol.183 no.45, 
wrzesień 1986, Londyn) przedstawia metodę w ten sposób, mimo że w pierwszym zdaniu autor pisze: „To
raczej sposób myślenia, niż system konstrukcyjny”.
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systemowi  konstrukcyjnemu,  ale  też  dzięki  rozwiązaniom  organizacyjnym  i
administracyjno-prawnym. W ten sposób powstaje system elementów wzajemnie się
dopełniających i ułatwiających wypełnienie społecznych zadań stawianych tego rodzaju
inwestycjom. 

Zatem,  w  tym przypadku, konstrukcja  zaprojektowana przez  Segala  jest
„narzędziem” ułatwiającym partycypację użytkowników, a metoda sposobem jego
użycia. Za taką  „organizacją”  definicji  metody  Segala  przemawiają  świadomie
zaprojektowane  przez  Segala,  społeczne  efekty  inwestycji,  oraz  jego  opinia,  którą
przytacza Marcin M. Kołakowski:  „Segal  wymienia trzy główne aspekty tego rodzaju
budowania.  Po  pierwsze:  przyszli  mieszkańcy  poprzez  własną  pracę  wiążą  się  z
miejscem, w którym żyją w sposób znacznie silniejszy niż w jakimkolwiek innym typie
budownictwa.  Po  drugie:  proces  ten  rozbudza  świadomość  mieszkańców  wobec
miejsca,  w  którym  żyją,  wobec  ludzi,  z  którymi  współegzystują  i  wobec  samej
architektury. Po trzecie: budynki są podobne, lecz nie takie same, co tworzy równowagę
między wspólnotą i indywidualnością”75.  Do przytaczanej opinii  Segala można dodać
jeszcze jeden aspekt: indywidualny rozwój mieszkańców, który następuje dzięki pracy
na budowie i wypracowaniu współwłasności domów.

Argumentem za tym rozumieniem metody jest też to, że na przestrzeni lat sama
konstrukcja  Segala  ewoluowała,  a  niektóre  rozwiązania  budowlane,  jak  rozwiązanie
przegród,  szybko  się  zdezaktualizowały.  Jednocześnie  powstawały i  wciąż  powstają
projekty76,  które odwołują się  do  metody Segala,  nie  wykorzystując zaproponowanej
przez  architekta  konstrukcji.  Projekty  te  zachowują  tylko  jej  podstawowe  cechy,  w
głównej mierze odwołując się do metody jako projektu upodmiotowienia mieszkańców i
tworzenia ich wspólnoty poprzez budowę.

Samo  słowo  metoda  (gr.  méthodos),  użyte  do  nazwania  sposobu  budowy
zaproponowanego  przez  Waltera  Segala  zwraca  uwagę  na  „stosowany  świadomie,
konsekwentnie i systematycznie, zespół czynności i  środków użytych dla osiągnięcia
celu”77.

Spośród  dwóch  definicji  metody  Segala, „konstrukcyjnej”  i
„organizacyjnej”,  autor za obowiązującą, z zastrzeżeniami, w tym opracowaniu
uznaje  tę  drugą  i  jej  poświęcona  jest  tematyka  doktoratu.  Jednocześnie,  dla
rozróżnienia  „konstrukcyjnej”  i  „organizacyjnej”  definicji  metody  Segala ta  pierwsza
będzie używana w pracy pod terminem konstrukcja Segala.

Zastrzeżenia związane z przytoczoną, „organizacyjną” definicją  metody Segala
dotyczą przede wszystkim: 

• zakresu współuczestnictwa mieszkańców, 

75 Marcin M. Kołakowski, Wzajemna pomoc i miejska rewolucja, Architektura i Biznes, nr 5, maj 2004, 
Kraków, s.43

76 np. dom własny Dominica Stevensa (ukończony 2012) czy projekt domów komunalnych dla Gdańska 
autorstwa Jamesa Lingarda (2011) 

77 definicja metody [za:] Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza, 
Warszawa 2003

51



• znaczenia zaproponowanej przez Segala konstrukcji. 

W proponowanej  niżej  definicji  metoda ograniczona została  tylko  do tych  faz
cyklu  życia  budynków,  w  których  współuczestnictwo  mieszkańców można  ułatwić  i
„zaprogramować” poprzez praktykę projektową i odpowiednie rozwiązania w projekcie
architektoniczno-budowlanym (zatem pominięty został  akcent  kładziony przez Colina
Warda  na  przygotowanie  inwestycji  oraz  zarządzanie  osiedlem).  Jednocześnie  w
proponowanej  definicji  konstrukcja  rozumiana jest  jako zespół  pewnych użytecznych
cech a nie konkretnych rozwiązań. 

W związku z tym: 
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Metoda  Segala  jest  to  kompleksowy  sposób  budowy  domów,  który  poprzez
praktykę  projektową  i  specyficzne  rozwiązania  architektoniczno-budowlane,
wspomagane  przez  rozwiązania  administracyjne  i  finansowe,  ułatwia
partycypację  mieszkańców  w  fazie  projektowania,  realizacji  i  konserwacji
budynków  i  osiedli,  a  także  tworzy  możliwości  do  rozwoju  indywidualnego
mieszkańców i ich wspólnoty.



4. PRAKTYKA 

4.1. Projekty autorstwa Waltera Segala

Niewątpliwie praktyka projektowa Waltera Segala jest najważniejszym źródłem, z
którego można wyciągać dalsze wnioski dotyczące zasad i celów metody Segala. Jest
to  o  tyle  istotne  źródło,  że  metoda  –  mimo  że  nie  można  odmówić  Segalowi
przygotowania teoretycznego zarówno jako czynnemu architektowi  jak i  wykładowcy
akademickiemu – kształtowała się w sporej części w trakcie realizacji. Najpierw podczas
eksperymentów  przy  kształtowaniu  konstrukcji,  następnie  przy  realizacji  osiedli
mieszkaniowych. W związku z tym rozdział oparty jest o studia przypadków zawierające
opis: finansowania i organizacji inwestycji;  konstrukcji  oraz architektury i estetyki. Na
podstawie studiów wyciągane są, w posumowaniu, wnioski, które są podstawą dalszych
rozdziałów. 

Zgodnie z poczynionymi już zastrzeżeniami, poza zainteresowaniem autora tej
pracy  znajduje  się  indywidualne  budownictwo  mieszkaniowe,  a  więc  liczne  projekty
domów, które Segal wykonywał z zastosowaniem swojej konstrukcji od 1962.  Podejście
to tłumaczy się tym, że  nowością, którą prezentuje Segal i która jest tematem tej
pracy,  jest  przeniesienie  zasad  i  znanego  z  budownictwa  indywidualnego
myślenia  o  budynku,  na  niewielkie  założenia  społecznego  budownictwa
mieszkaniowego. Zatem praca skupiać  ma się  na  budynkach  mieszkaniowych
tworzonych ze środków publicznych, ponieważ tylko w ramach tego typu zabudowy
można mówić o partycypacji mieszkańców w trzech fazach: projektowania budynków,
budowy i konserwacji, jako o pewnym novum. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przytoczony już tymczasowy dom własny
Waltera Segala w Highgate w Londynie – budynek eksperymentalny, na którym Segal
testował  konstrukcję  zastosowaną w późniejszych  projektach,  a  także  adekwatność
rozwiązań architektonicznych  i  skalę  trudności  prac  budowlanych.  Budynek  ten  jest
więc rozpatrywany jako eksperyment dopiero kształtujący metodę Segala, a nie jako
obiekt typowy.

Poza  domem  własnym  architekta  w  pracy  opisane  są  dwie  inwestycje
mieszkaniowe:  zespoły  domów jednorodzinnych  przy  Segal  Close,  Brockley  Park  i
Elstree Hill oraz osiedle przy Walter's Way w londyńskiej dzielnicy Lewisham powstałe
od 1979 do 1987 roku – ostatni z nich z powodu śmierci Segala był kończony przez
Jona  Broome'a.  Osiedla  te  są  przykładami  pełnego  zastosowania  metody  Segala.
Osiedla różnią się od siebie, choć nieznacznie to wystarczająco, by pokazać proces
dojrzewania  metody.  Wszystkie  trzy  przykłady,  zwłaszcza  osiedla,  są  dobrze
udokumentowane w warstwie kontekstu powstania, opisu inwestycji oraz konstrukcji i
rozwiązań architektonicznych. Są to pierwsze projekty, w których zastosowano zasady
metody Segala i stanowią punkt odniesienia dla późniejszych realizacji kontynuatorów
myśli Segala.

53



– Tymczasowy dom własny/Londyn

• Finansowanie i organizacja 

Tymczasowy dom własny Waltera Segala znajduje się na tyłach działki przy
ul. North Hill w Highgate w Londynie. Dom powstał w roku 1962, jako tymczasowy
dom dla rodziny architekta, na czas rozbiórki dotychczasowego i budowy nowego
domu. Dom został zaprojektowany przez Waltera Segala przy współpracy z cieślą
Fredem Wadem i był budynkiem eksperymentalnym dla powstającej w tym czasie
metody  Segala.  Budowlane  plany  Segalów  były  więc  impulsem do  budowy
budynku.

Było to już kolejne podejście Segala do budowy maksymalnie uproszczonego
konstrukcyjnie  i  strukturalnie  budynku,  po  „La  Casa  Piccola” oraz domku
narciarskiego w Fideris. Sam Segal podkreślał związek pomiędzy La Casa Piccola a
domem tymczasowym78. Wszystkie trzy budynki, tak jak późniejsze projekty Segala,
oparte były na drewnianym szkielecie, posiadały płaski dach, punktowe fundamenty
i bardzo uproszczoną strukturę przegród budowlanych. Budynki te wykazywały też
architektoniczne cechy domów modernistycznych. 

78 John McKean, dz. cyt., s.130
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Ilustracja 11: Model domu własnego Waltera Segala, wystawa Walter's Way The Self-Build
Revolution..., arch. Walter Segal



• Konstrukcja

W związku z tymczasowym charakterem domu optymalizacja kosztów wraz z
uproszczeniem  konstrukcji  były  niezwykle  ważnymi  elementami  projektu.
Organizacja budowy zakładała budowę domu przez Segala i Wade'a. Drewniana,
szkieletowa konstrukcja budynku była liczona i optymalizowana przez architekta,
a  następnie  konsultowana  z  cieślą.  Struktura  budynku  opiera  się  na  układzie
drewnianych,  w  tym  przypadku  niefundowanych,  ram  usztywnianych  belkami
podłogi  i  dachu  oraz  zastrzałami.  W  projekcie  wykorzystany  został  moduł
konstrukcyjny dostosowany do typowych elementów budowlanych dostępnych na
rynku,  aby  obniżyć  koszty,  przyśpieszyć  prace  i  uprościć  montaż.  Dzięki  temu
ograniczono  także  przycinanie  elementów budowlanych  i  odpadki.  Uproszczono
także  strukturę  przegród  budowlanych,  stosowano  drobne  elementy  budowlane,
eliminując w ten sposób potrzebę wypożyczania sprzętu budowlanego oraz „suche”
techniki  montażu.  Segal  zakładał,  że  dzięki  takim  decyzjom  w  przyszłości  dom
będzie można rozebrać i sprzedać odzyskane materiały budowlane. Dom powstał w
przeciągu  dziesięciu  tygodni  i,  wbrew  pierwotnym  planom,  stoi  do  dziś.  Koszt
budowy domu nieznacznie  (o  ok.  16%) przekroczył  planowany budżet  i  wyniósł
835£. 

• Architektura i estetyka

Architektura budynku jest typowa dla późniejszej  metody Segala.  Budynek
ma charakter prostego, modernistycznego pawilonu, o płaskim dachu, bez okapów,
z elewacjami zaprojektowanymi w oparciu o modularny podział konstrukcji  i okna
pasmowe.  Dom  na  66,5m2 powierzchni  netto  posiada  kuchnię,  pokój  dzienny,
łazienkę  i  toaletę,  gabinet,  przedpokój  oraz  cztery  sypialnie.  Niemal  wszystkie
pomieszczenia wychodzą na duży, przechodni pokój dzienny. Do gabinetu wchodzi
się przez przedpokój, który ma też funkcję wiatrołapu. Z kuchni zaprojektowane jest
wyjście na taras.

Pomimo wagi, jaką miał dla kształtującej się metody Segala tymczasowy dom
architekta ocena tego obiektu powinna mieć inny charakter niż ocena późniejszych
obiektów  wykonanych  według  metody.  Przede  wszystkim  zastosowanie
uproszczonej,  momentami  wręcz  prymitywnej  struktury  budynku  (brak  wiatro-  i
paroizolacji) i detali budowlanych wynika z tymczasowości obiektu. Brak fundowania
i odcięcia izolacją przeciwwodną drewnianych słupów od gruntu związane były z
bardzo  krótkim  planowanym  okresem  użytkowania.  Także  układ  funkcjonalny
obiektu podyktowany był czasem użytkowania domu oraz wiekiem dzieci Segala.
Tymczasowość  rozwiązań  funkcjonalnych  i  świadomość  zmienności  układów
funkcjonalnych  budynków  powtarza  się  w  późniejszych  realizacjach  architekta  i
prowadzi do prób tworzenia budynków tanich i elastycznych.

W ciągu kilku kolejnych lat Segal zaprojektował kilka podobnych obiektów.
Przełom  przyniósł  jednak  rok  1971,  kiedy  projekt  Segala  własnym  wysiłkiem
zrealizował jeden z klientów – nauczyciel bez doświadczenia budowlanego.
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– Lewisham, faza 1.: os. Segal Close, Longton Ave., Elstree Hill/Londyn

• Finansowanie i organizacja 

Na inwestycję  Lewisham,  faza 1.  składa się  14 domów:  7 położonych na
osiedlu przy ul.  Segal Close, 5 domów rozsianych przy ul.  Longton Ave i  2 przy
Elstree  Hill,  budynki  powstawały  od  roku  1979.  Domy,  a  także  plan
zagospodarowania terenu osiedla przy Segal Close i działek pozostałych domów
zaprojektowany  został  przez  Waltera  Segala,  który  w  trakcie  projektu  zaczął
współpracować z Jonem Broomem oraz mieszkańców tych domów. 

Impuls do  stworzenia  pierwszej  inwestycji  mieszkaniowej  opartej  na
samopomocy  i metodzie  gospodarczej w  Lewisham w Londynie  dało  spotkanie
grupy  ludzi  i  wykorzystanie  sieci  ich  kontaktów  i  struktur,  jakie  reprezentowali.
Walter Segal po doświadczeniu z tymczasowym domem własnym w Highgate, ale
także z projektem przy ul. St. Anne's Close poszukiwał lokalnych władz chętnych
„do eksperymentów z self-buildem dla rodzin z listy oczekujących na mieszkanie”79.
Przy  okazji  jednego  ze  spotkań  Grupy Mieszkańców Kontrolującej  Budownictwo
Mieszkaniowe (ang. Dweller Control Housing Group) w Stowarzyszeniu Architektów
podzielił się tymi planami z Colinem Wardem, który zabiegał o wprowadzenie „do
budownictwa  nowego  czynnika  –  kontroli  ze  strony  mieszkańca”80.  Ward
zaproponował  Segalowi  londyńską  dzielnicę  Lewisham  (wobec  początkowych
planów Segala rozmów z samorządem Camden w Londynie), z powodu kilku osób
zasiadających w strukturach samorządowych m.in. Nicholasa Taylora – kierownika
Wydziału Planowania Przestrzennego, autora książki „The village in the city”81 oraz
Briana Richardsona – pracującego w Wydziale Budownictwa Lewisham, anarchisty i
przyjaciela Warda. Ward zapoznał  Segala z Richardsonem, ten angażując się w
pomysł Segala przekonał Taylora, który zamówił raport dla Komisji ds. Budownictwa
na temat możliwości zastosowania alternatywnych sposobów budowy opartych na
metodzie  gospodarczej  i  samopomocy w  społecznym  budownictwie
mieszkaniowym.  W  tym  raporcie  z  1974  roku  Richardson  zwracał  uwagę  na
otwartość tej metody na mieszkańców nieposiadających szczególnych umiejętności
budowlanych  oraz  na  niskie  koszty  inwestycji.  Pomimo  szeregu  uwag  komisji,
związanych z charakterem konstrukcji drewnianej, a także pytań dotyczących formy
własności  oraz  sposobu  finansowania  i  organizacji  inwestycji,  propozycji  nie
odrzucono i zaproponowano konkretne lokalizacje.

W szerszym kontekście politycznym i społecznym koniec lat 70. XX wieku był
dobrym  okresem do  przeprowadzania  tego  rodzaju  eksperymentalnej  inwestycji.
Przede wszystkim, w tym czasie samorządy dysponowały dużym zasobem ziemi
skupowanej  od  roku 1965,  która  jednak bardzo często  w wyniku  nałożenia  pod
koniec lat 60. na lokalne władze restrykcyjnych ograniczeń dotyczących kosztów

79 Colin Ward, Talking..., dz. cyt., s. 31
80  Jon Broome, Brian Richardson, dz. cyt. s.55
81  Nicholas Taylor, The village in the city, Temple Smith, Isleworth 1973
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inwestycji,  nie  mogła  być  wykorzystana  pod  uprzemysłowione  budownictwo
mieszkaniowe.  Był  to  też  czas  kryzysu  idei  modernistycznego  osiedla,  na  tyle
powszechnego,  że  minister  ds.  mieszkaniowych  Reg  Freeson  „zaprosił  lokalne
władze  do  współpracy  i  zgłaszania  innowacyjnych  wniosków,  które  mogłyby
przełamać  nieszczególny  schemat  panujący  w  tym  czasie  w  budownictwie
mieszkaniowym”82.  Zarówno  możliwość  wykorzystania,  dzięki  konstrukcji
zaproponowanej przez Segala, „niemożliwych do zabudowania działek”,  panujący
„klimat”  poszukiwania  alternatywnych  metod  budowy  domów,  jak  i  rozwianie
wątpliwości  Rady  dotyczących  konstrukcji,  przesądziły  o  przyjęciu  nowatorskiej
organizacji inwestycji. 

Współudział mieszkańców w projektowaniu inwestycji i poszczególnych
budynków rozpoczął się po pozytywnej decyzji Rady. W darmowym dzielnicowym
piśmie  opisano  projekt  i  zamieszczono zaproszenie  na  spotkanie  17 lipca  1976
roku.  „Na  spotkanie  przyszła  ponad  setka  ludzi  i  większość  była  na  tyle
zainteresowana tym, co usłyszeli,  że zdecydowali  wpisać się na listę”83.  Powstał
wtedy także komitet sterujący złożony z mieszkańców, niezwykle istotny w całym
procesie  inwestycji.  Już  na początku  komitet  wraz  z  urzędnikami  Rady stworzył
kwestionariusz  w  celu  doprecyzowania  zasad  kierujących  inwestycją.
Przedstawiciele  Rady Dzielnicy i  mieszkańców ustalili  kwestie  własności  domów
oraz zasadę mówiącą o tym, że proces inwestycyjny będzie dostępny dla każdego

82  Jon Broome. Brian Richardson, dz. cyt., s.57
83  Tamże, s.59
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chętnego  niezależnie  od  wieku,  płci,  poziomu  dochodów  czy  doświadczenia
budowlanego. We wrześniu 1976 roku burmistrz Lewisham spośród zapisanych na
listę  w  lipcu mieszkańców  wylosował  nazwiska  pierwszych  czternastu
budowniczych. Pozostałe osoby wpisane zostały na listę rezerwową.

Po doprecyzowaniu podstawowych zasad organizacji inwestycji Segal wraz
ze  współpracownikami  rozpoczęli  proces  konsultacji,  opiniowania  projektu  i
zdobywania kolejnych pozwoleń. Po początkowych sukcesach, proces zamykania
kolejnych  procedur  administracyjnych  wyraźnie  zwolnił.  Decydujący  był
eksperymentalny charakter inwestycji i związany z nim brak procedur związanych z
kosztorysowaniem  inwestycji  wykonanych  metodą  gospodarczą,  czy  zderzenie
wytycznych, jakie  spełniać  miały  komunalne  budynki  mieszkaniowe  (standardy
komitetu  Parkera-Morrisa84) z  partycypacyjnym  modelem  projektowania  i
zindywidualizowanym  środowiskiem  mieszkaniowym.  Oznaczało  to,  że  plany
budynków,  przed  procesem  wspólnego  projektowania  ich  z  mieszkańcami  były
schematyczne.  Broome  i  Richardson  twierdzą,  że  rozwiązania  zaproponowane
przez Segala były „zarówno ekonomiczne, jak i sensowne, niestety nie przystawały
do reguł ustanowionego prawa”85. Brak procedur i schematyczne projekty budynków
sprawiały, że podejście urzędników do przepisów było niezwykle restrykcyjne. Do
tego, ze względu na gospodarczy charakter budowy, pojawił się problem przetargów
i  konieczność  zawieszenia  niektórych zasad  udzielania  pomocy  publicznej.
Administracyjne  problemy  sprawiał  także  dobór  materiałów  konstrukcyjnych.
Szczegółowy  opis  tego  procesu  wykracza  poza  zakres  problemowy  doktoratu,
szerzej piszą o tym Jon Broome i Brian Richardson86. W tym miejscu dodać należy,
że  kolejne  kontrole  finansowe  i  budowlane  inwestycji,  „które  zabierały  mnóstwo
czasu  ze  względu  na  jej  nieszablonowy  charakter”87,  sprawiły,  że  proces
zdobywania kolejnych pozwoleń i uzgodnień trwał trzy lata, do roku 1979. 

Jeszcze  w  trakcie  trwania  procedur  uzyskiwania  pozwoleń  i  opiniowania
projektu  rozpoczęto  proces  projektowania  budynków.  Poszczególni  mieszkańcy
przedstawiali swoje pomysły rysując je na papierze milimetrowym z zachowaniem
reżimu  modułu.  Na  tej  podstawie  Segal  zaprojektował  osiem  koncepcji  domów
jedno- i dwukondygnacyjnych. Następnie projekty te konsultowano z każdą rodziną,
projektując układ funkcjonalny, układ elewacji i kolorystykę. W tym czasie do prac
nad  projektem  dołączył  Jon  Broome,  który  wcześniej  pracował  z  Brianem
Richardsonem w Wydziale  Budownictwa dzielnicy Lewisham. To on był  autorem
rysunków projektu budowlanego, który oprócz typowego zestawu rysunków posiadał
instrukcję budowy „krok po kroku”, schematy oraz tabelę elementów z kolumnami
zawierającymi wymiary, liczbę elementów i miejsce ich montażu. 

84  raport powstały w 1961 roku jako zbiór zleceń, który z założenia przedstawiał minimalny standard 
komunalnego budownictwa mieszkaniowego, w tym czasie funkcjonował jako wytyczne projektowania 
bez możliwość obniżenia ale też i podwyższenia standardu

85  John Broome. Brian Richardson, dz. cyt., s.64
86  Tamże
87  Tamże, s.65
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Równocześnie trwał cykl dwunastu wykładów i warsztatów przeznaczonych
dla  mieszkańców,  obejmujący  problematykę  konstrukcji,  kanalizacji  i  instalacji
elektrycznej,  jak  również  serię  rozmów z  adwokatem i  rzeczoznawcą  na  temat
aspektów  prawnych  i  organizacyjnych  projektu.  W  czasie  przedłużających  się
procedur administracyjnych mieszkańcy w coraz większym stopniu angażowali się
w  proces  zdobywania  pozwoleń  i  opinii,  zarejestrowali  stowarzyszenie
mieszkaniowe i ustalili kilka podstawowych zasad m.in. składki na zakup narzędzi
budowlanych. Nie zdecydowano się na wprowadzenie zasad sugerowanych przez
Krajową Federację Stowarzyszeń Mieszkaniowych (National Federation of Housing
Associations) takich jak rejestrowanie czasu pracy, stosowanie kar umownych oraz
zakazu pracy kobiet i dzieci. Wpływ na taką decyzję miała planowana organizacja
pracy, która zakładała, że każde gospodarstwo domowe samo, we własnym tempie,
buduje swój dom. 

Podstawowe  zasady  inwestycji  takie  jak  jej  charakter  i  sposoby
finansowania  oraz  podział  własności  domów zostały  ustalone  przez
mieszkańców  i  przedstawicieli  Rady  Dzielnicy  już  na  pierwszych  spotkaniach.
Mieszkańcy  zarejestrowali  stowarzyszenie  mieszkaniowe.  Projekt  był  inwestycją
komunalną  z  wykorzystaniem  środków  stowarzyszenia  (aport  mieszkańców  w
postaci  pracy).  W  związku  z  zaangażowaniem  środków  publicznych  i
wykorzystaniem pracy mieszkańców zaistniała potrzeba zwolnienia budowniczych z
uczestnictwa  w  przetargach.  Z  szeregu  propozycji88 ustalono,  że  zastosowana
zostanie zasada współwłasności (ang. shared ownership) co oznaczało, że:

• Mieszkańcy mają obowiązek pracy na budowie przez co najmniej dwa dni w
tygodniu w okresie półtora roku. Zrezygnowano jednak z rejestrowania czasu
pracy. 

• Własność domów jest współdzielona pomiędzy samorząd a poszczególnych
mieszkańców.

• Mieszkańcy  mają  obowiązek  posiadania  co  najmniej  połowy  udziałów
własnościowych domu. 

• Samorząd  pośredniczy  w  przyznawaniu  mieszkańcom  kredytów
przeznaczonych na wykup tych udziałów. 

• W zamian za aport  mieszkańców w postaci  pracy,  wyliczany na zasadzie
wkładu z potu (ang. sweat equity), mieszkańcy płacą niższy koszt za udział
domu.

• Samorząd pozostaje właścicielem gruntów i wydzierżawia je poszczególnym
mieszkańcom na 99 lat.

• Mieszkańcy płacą czynsz samorządowi w zależności od proporcji udziałów.
Mieszkańcy płacą też opłaty wynikające z dzierżawy gruntów. 

88  Odrzucono m.in pomysł wspólnoty stworzonej przez mieszkańców, która byłaby właścicielem wszystkich 
budynków i od której mieszkańcy wynajmowaliby domy. 
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• Mieszkańcy  mają  prawo  wykupu  całości  udziałów  w  10-procentowym
„interwale”  (zasada  podobna  do  Right  to  buy),  płacąc  odpowiednio
powiększony czynsz.

• Mieszkańcy  biorą  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  konserwację  i
utrzymanie budynków niezależnie od proporcji udziałów. W zamian posiadają
prawo do ingerencji w układ funkcjonalny budynku, przebudowy i remonty. 

• Mieszkańcy mają  prawo do zatrudnienia  pomocników bardziej  biegłych w
niektórych pracach. Taka osoba jest opłacana przez samorząd a wkład pracy
mieszkańca zostaje odpowiednio zredukowany.

• Mieszkańcy mają  prawo do ponadstandardowego wyposażenia  mieszkań.
Dodatkowe koszty opłacane były przez mieszkańców lub wliczane w koszt
udziałów. 

W związku z taką organizacją inwestycji mieszkańcy nie musieli dysponować
żadnym  kapitałem,  a  mieli  możliwość  w  dłuższej  perspektywie  wykupu  pełnej
własności domu. Z kolei samorząd mógł przeznaczyć na inwestycję mniejsze środki,
ponieważ  zredukowane zostały  koszty  pracy  –  znacząca  pozycja  w  kosztorysie
projektu.  Jednocześnie  umowa  pomiędzy  Radą  Dzielnicy  a  mieszkańcami
zdejmowała z samorządu obowiązek konserwacji budynków.

Zakres partycypacji  i  samorządności  mieszkańców były w przypadku
Lewisham  faza  1.  bardzo  szerokie  i  wykraczały  poza  partycypację  i
samorządność  mieszkańców  „wpisaną”  w  proces  projektowania
architektonicznego  i  budowy. Mieszkańcy  projektowali  inwestycję,  podejmując
decyzje wspólnie z przedstawicielami samorządu, wraz z architektem projektowali
budynki, brali  udział w fazie zdobywania opinii  i  pozwoleń, organizowali  budowę,
wreszcie mieli możliwość wykupu pełni udziałów własnościowych domów. I bez tego
jednak, biorąc na siebie odpowiedzialność za konserwację domu mogli ingerować w
jego układ funkcjonalny czy formę elewacji.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów ruszyła budowa domów.
Inwestycję rozpoczęto od budowy domów przy ul. Elstree Hill. Organizacja budowy
zakładała, że mieszkańcy danego domu sami przygotowywali fundamenty i grunt i
sami, pod nadzorem kierownika budowy, składali ramy. Następnie siłami kilku rodzin
ramy  stawiano  i  usztywniano,  by  znów  indywidualnie  kształtować  przegrody
budowlane,  instalacje  i  wykańczać  domy.  Jedynie  izolacja  przeciwwodna  dachu
montowana  była  przez  profesjonalną  firmę.  Wspólne  prace  prowadzili  przede
wszystkim  mieszkańcy  domów  przy  Segal  Close  i  dotyczyły  one  przestrzeni
półpublicznych i osiedlowej infrastruktury jak studzienki ściekowe, chodniki, drogi i
parkingi.

Pomimo że w zasadniczej części prace prowadzone były przez poszczególne
gospodarstwa domowe,  to  wspólny proces projektowania  inwestycji,  zdobywania
pozwoleń czy wspólne prace w przestrzeni osiedla, a także wzajemna pomoc na
budowie  wspomóc  miały  powstanie  lokalnej  społeczności,  poznanie  się  i
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przełamanie obojętności. Proces budowy wiązał się ze spotkaniami towarzyskimi i
pomocą wykraczającą poza zadania budowlane jak np. opieka nad dziećmi.

• Konstrukcja

Konstrukcja  wykorzystana w Lewisham faza 1.  oparta  była  na schemacie
wypracowanym z Fredem Wadem.  Także tutaj  układ konstrukcyjny oparty był  na
układzie ram drewnianych. W tym przypadku zastosowano stopy fundamentowe.
Struktura  budynku  była  uproszczona  i  oparta  na  module  i  suchym  montażu
elementów  budowlanych. Różnice  polegały  na  kilku  odmiennych  rozwiązaniach
detali  architektoniczno-budowlanych  np.  wprowadzeniu  okapów.  Wiązało  się  to
przede  wszystkim  z  obawami  dotyczącymi  braku  doświadczenia  budowlanego
mieszkańców. 

Zaproponowana przez Segala technologia okazała się rzeczywiście dostępna
technicznie  i  stosunkowa  lekka  „fizycznie”.  Technologia  była  łatwa  do  nauki  i
stosowania  przede  wszystkim  dzięki  zastosowaniu  „elastycznego”  i  łatwego  w
obróbce materiału, jakim jest drewno, uproszczeniu struktury przegród budowlanych
i eliminacji prac „mokrych” oraz lekka „fizycznie” - dzięki minimalizowaniu ciężkich
prac  jak  prace  ziemne  i  stosowaniu  niewielkich  elementów  budowlanych.
Dodatkowo dach przekryty już na wstępnym etapie budowy umożliwiał komfortową
pracę. Elastyczność i modularność szkieletu umożliwiały wprowadzanie wielu zmian
funkcjonalnych i estetycznych już w trakcie budowy. Przede wszystkim w układzie
ścian, przebiciach okiennych i drzwiowych.

Dzięki  tej  właściwości  konstrukcji,  z  której  korzystali  niedoświadczeni  w
projektowaniu  mieszkańcy,  także Jon  Broome  mógł  dostosować  swój  dom  pod
własne  potrzeby:  z  powodu choroby jednego  z  budowniczych  i  po  rezygnacji  z
„przejęcia” domu przez mieszkańców znajdujących się przed nim na liście, stał się
on jednym z mieszkańców-budowniczych wprowadzając szereg zmian w daleko już
zaawansowanym budynku. 

Pierwszy budynek ukończono w czasie dziewięciu miesięcy.

Układ  konstrukcyjny  i  struktura  ścian  zastosowana  w  Lewisham  faza  1.
zostały świadomie zaprojektowane, by minimalizować energochłonność budynków: 

• stosowanie modułu, 

• szerokie  wykorzystanie  drewna,  a  więc  materiału  odnawialnego  i  nisko
przetworzonego, 

• stosowanie niewielkich elementów i  względna łatwość prac zmniejszające
ilość niezbędnego sprzętu budowlanego. 

Podstawowym celem takiego działania nie było jednak ograniczenie zużycia
energii, a kosztów. W przypadku konstrukcji Segala obie oszczędności szły w parze,
jednak  o  prymacie  oszczędności  kosztów  inwestycyjnych  świadczy  pominięcie
przez  Segala  kwestii  energooszczędności  i,  co  za  tym  idzie,  kosztów
eksploatacyjnych. O ile grubość izolacji ścian, podłogi i dachu była ponadprzeciętna,
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to uproszczona struktura ścian zewnętrznych związana była z nieszczelnościami,
więc dużymi stratami energii. Straty energii potęgowały także zaproponowane okna.

• Architektura i estetyka

Architektura  i  estetyka  budynków i  zespołów  nie  różni  się  od  formy
tymczasowego domu przy North Hill. Sposób kształtowania architektury oparty jest
na zasadach modernistycznych i rzemieślniczych. W związku ze zróżnicowaniem
obiektów i architektonicznych kontekstów zostaną one opisane według lokalizacji. 

Dwa domy znajdujące się przy ul. Elstree Hill były budynkami, od których
rozpoczęto całą inwestycję. Domy znajdują się na działce, na której przed II Wojną
Światową znajdowała się szkoła z internatem. Pozostałością po niej jest furta. Domy
zbudowane  są  jeden  za  drugim,  wjazd  na  działkę  jest  wspólny.  Sąsiadująca
zabudowa to w przeważającej części wolnostojące domy jednorodzinne.

Dom  znajdujący  się  bliżej  ulicy  posiada  jedną  kondygnację,  ok.  90m2

powierzchni netto i układ obejmujący kuchnię, jadalnię, pokój dzienny i sypialnię.
Obrys  budynku  oparty  jest  na  dwóch  delikatnie  przesuniętych  względem siebie
prostokąt. Dom znajdujący się w głębi działki posiada dwie kondygnacje, i podobną
powierzchnię  użytkową.  Układ  pomieszczeń  obejmuje  kuchnię,  jadalnię  i  pokój
dzienny na parterze oraz trzy sypialnie na piętrze. Obrys parteru przypomina literę
„L” i rozbudowany jest o taras. Budynek, w późniejszym czasie, wyposażony został
m.in. w panele słoneczne na dachu. 

Oba budynki zachowały estetykę charakterystyczną dla konstrukcji Segala z
płaskim dachem, wstęgowymi oknami i podkreślonymi pionowymi podziałami ścian.
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Ilustracja 13: Zabudowa osiedla Lewisham faza 1., ul. Elstree Hill, arch. Walter Segal



Wymienione zostały okna w budynku niższym. Dodatkowo, w kolejnych latach na
tyłach  domu  powstał  trzeci,  niewielki  dom,  o  konstrukcji  przypominającej
konstrukcję Segala, z zielonym spadzistym dachem.

Osiedle siedmiu domów przy ul. Segal Close to jedyne zwarte założenie
powstałe w ramach projektu. Osiedle składa się z siedmiu wolnostojących domów
swobodnie  porozrzucanych  wzdłuż  wąskiego  ciągu  pieszego  oraz  parkingu
znajdującego  się  od  frontu  działki.  Taki  układ  eliminuje  ruch  samochodowy  w
obrębie  osiedla,  co  związane  jest  także  z  bardzo  małą  ilością  miejsca.  Taka
urbanistyka osiedla, uzupełniona o bujną zieleń zapewnia poczucie prywatności i
kameralności oraz jasno określa granice osiedla. Wycofanie osiedla w głąb działki
rozbija  jednak  układ  pierzejowy  ulicy,  zbudowanej  w  znacznej  części  z  domów
szeregowych.

Osiedle położone jest w poprzek zbocza. Taka lokalizacja skutkuje tym, że
domy znajdujące się ponad ciągiem pieszym są podniesione względem niego o ok.
1-1,5m,  co  daje  możliwość  zagospodarowania  przestrzeni  pod  podłogą  jako
przestrzeni  magazynowej.  Domy  znajdujące  się  po  drugiej  stronie  chodnika
posiadają wejścia na jego poziomie. 

Domy posiadają jedną kondygnację, 85-90m2 powierzchni użytkowej netto i
układ  funkcjonalny obejmujący  kuchnię,  jadalnię,  pokój  dzienny i  1-3  sypialni  w
zależności od potrzeb użytkowników, łazienkę i toaletę. Obrys budynków jest różny,
zależny od układu funkcjonalnego,  najczęściej  jednak oparty  o  dwa przesunięte
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Ilustracja 14: Zabudowa osiedla Lewisham faza 1., ul. Segal Close, Londyn, arch. Walter Segal



względem siebie prostokąty – tak by wytwarzać taras przed wejściem i na tyłach
działki. 

Do  dziś  wszystkie  budynki  zachowały  estetykę  charakterystyczną  dla
konstrukcji  Segala, nie były rozbudowywane, zmianom ulegały jedynie werandy i
tarasy  (pod  numerem 3).  W  większości  budynków wymieniono  pierwotne  okna,
docieplono  lub  wymieniono  izolację.  Przebudowie  ulegały  też  wnętrza  (pod
numerem 1). Budynki pomalowane w większości na wyważone kolory wtopiły się w
bujną zieleń osiedla. 

Pięć domów znajdujących się przy ul. Longton Ave. zaprojektowano jako
wolnostojące  domy  znajdujące  się  przy  ulicy.  Reprezentują  one  aż  trzy  typy
budynków. 

Dwa domy znajdujące się przy Longton Avenue wybudowane są na działce o
sporym spadku i wyniesione ponad pobliską ulicę. W związku z tym na podwórku
jednego z nich, przed budynkiem, poniżej poziomu parteru udało się umiejscowić
garaż.  Budynki  stoją  w niedalekiej  odległości  od siebie i  stykają się  werandami,
wizualnie  tworząc  jeden  zespół.  Budynki  posiadają  90m2 powierzchni  netto  na
dwóch  kondygnacjach  i  prostokątny,  wydłużony  obrys  rzutu.  W  połączeniu  z
posadowieniem ich na słupach i wyniesieniem działki  ponad ulicę sprawia to,  że
bryła  domów  staje  się  dynamiczna.  Spośród  pozostałych  trzech  domów
znajdujących  się  na  skrzyżowaniu  ulic  Longton  Ave.  i  Ormanton  Rd.  dwa  są
dwukondygnacyjne i jeden jest parterowy. Parterowy dom jest domem tego samego
typu co  domy przy ul.  Segal  Close z obrysem przypominającym literę „L”.  Dwa
pozostałe budynki posiadają obrys prostokątny. Wszystkie domy posiadają ok. 85m2

powierzchni netto.
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Ilustracja 15: Zabudowa osiedla Lewisham faza 1., ul. Longdon Ave., Londyn, arch. Walter Segal



Do dziś domy nie zostały rozbudowane, nie pojawiły się także dodatkowe
ganki czy werandy, a wymianie uległy jedynie okna w części budynków. Wszystkie
domy posiadają czytelną estetykę projektów Segala.
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– Lewisham, faza 2.: os. Walter's Way/Londyn

• Finansowanie i organizacja

Osiedle  domów  przy  ul.  Walter's  Way  powstało  w  ramach  drugiej  fazy
inwestycji  w  Lewisham  w  obrębie  jednej  działki.  Osiedle  tworzy  13  domów
jednorodzinnych wolnostojących,  ulokowanych wzdłuż osiedlowej  uliczki.  Budynki
powstały w roku 1985 i 1986. Projektantami zespołu byli Walter Segal i Jon Broome,
po śmierci Segala w 1985 roku głównym projektantem został Jon Broome.

W przypadku osiedla przy Walter's Way  impulsem do jego powstania było
powszechne  uznanie  projektu  Lewisham  faza  1.  za  sukces.  Prace  nad
przygotowaniem inwestycji rozpoczęto w roku 1982 i oparto się na doświadczeniach
związanych z poprzednim projektem, zatem kolejne fazy inwestycji są podobne do
tych  w  projektu  Lewisham  faza  1.  Poważną  zmianą  był  sposób  projektowania
budynków.  Tym  razem  „jako  że  oczekiwano  podobnych  jak  poprzednim  razem
opóźnień,  postanowiono  stworzyć  propozycje  projektów  jeszcze  przed
zaproszeniem ludzi  do  udziału  w budowie''89.  Pomysł  zakładał  stworzenie  ośmiu
typów domów o zdefiniowanym obrysie  budynku i  układzie  konstrukcyjnym oraz
zaprojektowanie  lokalizacji  domów  i  ich  orientacji.  Domy  przypominały
dwukondygnacyjny  budynek,  który  powstał  przy  ul.  Elstree  Hill.  Faza
administracyjna projektu, mimo doświadczenia samorządu z tego typu inwestycją,
rzeczywiście się przeciągała i trwała do roku 1985.

89 John Broome. Brian Richardson, dz. cyt.,s.65
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Ilustracja 16: Zabudowa osiedla Lewisham faza 2., Londyn, arch. Walter Segal, Jon Broome



Współudział mieszkańców w projektowaniu inwestycji i poszczególnych
budynków  rozpoczął się więc po przygotowaniu „ram” architektonicznych domów
przez architektów. Pozostałe elementy współuczestnictwa mieszkańców w projekcie
były  takie  jak  w  przypadku  poprzedniej  inwestycji:  jako  stowarzyszenie
mieszkaniowe brali  oni udział  w negocjacjach z samorządem dotyczących zasad
finansowania i podziału własności oraz włączali się w proces uzyskiwania pozwoleń
i opinii. Równocześnie trwały szkolenia budowlane. 

Podstawowe  zasady  inwestycji  takie  jak  jej  charakter  i  sposoby
finansowania  i  podział  własności  domów także  zostały  oparte  na
doświadczeniach i  rozwiązaniach z poprzedniego projektu. Pozostawiono zasadę
współwłasności, zmiany dotyczyły tylko podziału własności.  W przypadku osiedla
przy  Walter's  Way  mieszkańcy  mieli  obowiązek  wykupu  tylko  20%  udziałów  i
zachowywali prawo wykupu całości udziałów w 10-procentowym „interwale” (zasada
podobna  do  Right  to  buy),  płacąc  odpowiednio  powiększony  czynsz.  Ciekawą
nowością  była  zasada  mówiąca,  że  mieszkańcy  mogą  w  przyszłości,  bez
pozwolenia budowlanego, rozbudować dom o powierzchnię równą dziesiątej części
powierzchni kondygnacji. Oznaczało to możliwość rozbudowy każdego piętra o ok.
9m2.

Zakres  partycypacji  i  samorządności  mieszkańców  były  szerokie  i
wykraczały poza kwestie architektoniczne i budowlane.  Tak jak w poprzednim
przykładzie  mieszkańcy  brali  udział  w  przygotowaniu  inwestycji  i  jej  zasad,
partycypowali  w projektowaniu budynków, organizowali  budowę i  mieli  możliwość
wykupu  domów.  Zawężeniem  współudziału  mieszkańców  było  oparcie  się  na
pomyśle stworzenia typów budynków i zaprojektowaniu układu osiedla bez udziału
mieszkańców. Rekompensatą za to była przywołana zasada swobodnej rozbudowy
piętra o 1/10 powierzchni piętra. Dodatkowo mieszkańcy wybierali odpowiadający
im typ budynku i partycypowali w projektowaniu układu funkcjonalnego domu oraz
kompozycji  elewacji.  Po  doświadczeniach  z  poprzednim  projektem  samorząd
zdecydował  się  także  przekazać  obowiązek  prowadzenia  kont  i  pertraktacji  z
dostawcami Self-Build Housing Association a księgowości – zewnętrznej firmie.

Organizacja budowy  była taka sama jak w przypadku Lewisham faza 1. i
zakładała budowę domów przez poszczególne gospodarstwa domowe we własnym
tempie.  Inaczej  niż  w  poprzednim  przypadku  wykonywano  tylko  fundamenty.  W
związku  z  trudnymi  warunkami  posadowienia  niezbędne  było  wykonanie
żelbetowych  fundamentów  palowych  pod  budynki.  Tę  część  inwestycji,  tak  jak
izolację dachu, wykonała profesjonalna ekipa. 

Mimo indywidualnego podejścia do budowy wzajemna pomoc mieszkańców
była  faktem.  To  oraz  wspólna  praca  w  przestrzeni  osiedla  i  działalność
stowarzyszenia  pomóc  miały  ukształtować  lokalną  wspólnotę.  Dodatkowo  układ
zabudowy pozwala na wytworzenie się sporej przestrzeni półpublicznej. Jest ona
rzeczywiście  wykorzystywana na różnego rodzaju święta uliczne i  przyjęcia przy
wspólnym  grillu.  Raz  do  roku  organizowane  są  także  spotkania  związane  z
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Londyńskimi Dniami Otwartych Drzwi (ang.  Open House London).  Po dziewięciu
latach od oddania pierwszych domów do użytku, w roku 1995 dziewięć domów było
wciąż zasiedlonych przez budowniczych, po trzydziestu latach na osiedlu mieszka
ich trzech, co wiąże się przede wszystkim z wiekiem budowniczych. Świadomość
istnienia  metody  Segala,  użycie konstrukcji i  wiedza  na  temat  pierwszych
budowniczych  na  osiedlu  jest  powszechna.  Poszczególni  mieszkańcy  wciąż
promują idee Segala lub wręcz próbują tworzyć nowe osiedla na wzór metody90. 

• Konstrukcja

Poza  fundowaniem  konstrukcja  wykorzystana  w  Lewisham  faza  2.  była
tożsama z konstrukcją wykorzystywana w poprzednich inwestycjach, także uwagi
na  temat  jej niskiej  energochłonności  i  również  niskiej  energooszczędności
należałoby powtórzyć. W przypadku osiedla przy ul. Walter's Way podkreślić trzeba
łatwość  rozbudowy  domów  dzięki  operowaniu  stałym  modułem  i  typowymi
elementami.  Dzięki  tym cechom  konstrukcji  mógł  powstać  administracyjny  zapis
umożliwiający rozbudowę domu o 10% bez konieczności weryfikacji tego projektu
przez urząd czy uprawnionych projektantów.

90  Rural Urban Synthesis Society jest organizacją, która została powołana przez jednego z mieszkańców 
osiedla, a która stawia sobie za cel m.in. „Połączenie awangardy architektonicznej z systemem 
gospodarczym w celu edukacji i emancypacji poszczególnych osób i społeczności”. 
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Ilustracja 17: Wnętrze jednego z domów na osiedlu Lewisham faza 2., Londyn, arch. Walter Segal,
Jon Broome



• Architektura i estetyka

Architektura  i  estetyka  budynków  jest  także  typowa.  Przeznaczona  pod
inwestycję  działka  ma  wiele  cech  wspólnych  z  działką  przy  Segal  Close.  Lekki
spadek kształtuje tektonikę osiedla. Mimo że osiedlowa droga nie jest zbyt kręta a
spadek terenu znaczący, to nieregularne ułożenie 11 z 13 budynków wzdłuż ciągu
pieszo-jezdnego sprawia wrażenie, że droga zdaje się „wić” po zboczu. Do dwóch
domów znajdujących się na południowym skraju osiedla prowadzi tylko ciąg pieszy.
Determinantą takiego układu budynków były także istniejąca na działce zieleń i sieć
kanalizacji. 

Osiedle  jest  wydzielone  od  drogi  publicznej  tak  jak  wszystkie  sąsiednie
budynki – poprzez płot, ale także dzięki temu, że dwa pierwsze budynki, stojąc w
niewielkiej  odległości  od  siebie,  tworzą  „bramę”  osiedla.  Budynki  zostały
rozmieszczone w taki sposób, że tworzą dwa „place” – pierwszy na początku ciągu
pieszo-jezdnego,  stanowi  „poszerzenie”  przestrzeni  po  wejściu  w  osiedle,  drugi
znajdujący się na końcu ciągu pieszo-jednego pełni  funkcję zawrotki  i  służy jako
centrum spotkań i zabaw na osiedlu. 

Wszystkie  domy  posiadają  dwie  kondygnacje,  co  w  połączeniu  z
posadowieniem  ich  na  zboczu  daje  wrażenie  większej  powierzchni  użytkowej
budynków niż w przypadku poprzedniej  inwestycji.  Powierzchnie netto jednak są
porównywalne i  oscylują  w granicach ok.  85-95m2.  Układ  funkcjonalny obejmuje
kuchnię,  jadalnię  i  pokój  dzienny oraz  toaletę  na  parterze,  oraz  2-3  sypialnie  i
łazienkę na piętrze. Obrys budynków jest różny, zależny od układu funkcjonalnego.
Dodatkowo nadzwyczaj częste w przypadku tego osiedla rozbudowy skomplikowały
obrysy wielu budynków. 
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Ilustracja 18: Zabudowa osiedla Lewisham faza 2., Londyn, arch. Walter Segal, Jon Broome



W przypadku niemal wszystkich budynków wciąż łatwo odczytać pierwotną
estetykę konstrukcji Segala.  Tak jak w przypadku Lewisham faza 2., w większości
budynków wymieniono pierwotne okna, docieplono lub wymieniono izolację, a także
zmianom uległy układy funkcjonalne budynków. Jednak w przypadku osiedla przy
Walter's Way, aż sześć spośród 13 budynków zostało znacznie rozbudowanych. Do
największych zmian zaliczyć można  dobudowę dwupiętrowego ogrodu zimowego,
ganku, a także domku na drzewie opartego częściowo o ściany jednego z domów
(w przypadku budynku pod numerem 5), a także rozbudowę sąsiedniego domu w
północnej części, w poziomie parteru i piętra (nr 6). Remont tego domu zakładał
także przebudowę i rozbudowę werand i tarasów oraz zmianę układu okien. Trzeci,
podobny  remont  (budynek  pod  numerem  14)  zakładał  z  kolei  dobudowę
dwupiętrowego  ogrodu  zimowego,  montaż  dodatkowej  izolacji  przegród
zewnętrznych, oraz montaż paneli  fotowoltaicznych i  pompy ciepła. Wszystkie te
przebudowy operujące modułami i materiałami zgodnymi z  konstrukcją  zachowały
charakter  budynków  Segala.  Kolejną  ciekawą  przebudową  i  rozbudową  jest
przystosowanie budynku do standardu budynku wysokoenergooszczędnego (nr 8).
Właściciel twierdzi, że budynek spełnia standard budynku pasywnego, dom jednak
nie był certyfikowany. W związku z remontem zbudowany został  ogród zimowy o
funkcji komina słonecznego, zmieniony został układ okien, zastosowano dodatkową
izolację  przegród  zewnętrznych  (20-22cm  wełny  drzewnej)  i  doszczelniono
budynek. W związku z tymi pracami zmieniony został charakter elewacji (brak listew
elewacyjnych).  Zamontowano  także  instancję  wentylacji  mechanicznej  z
rekuperacją,  panele  słoneczne  z  ogrzewaniem  podłogowym,  instalacje  paneli
fotowoltaicznych. Ostatnim, ciekawym procesem indywidualizacji estetyki budynku
(nr 13) jest remont, który zakładał użycie dużej ilości witraży i pustaków szklanych.
Kolorowa,  „polepiona”  z  różnych  półtransparentnych  elementów  elewacja  i  płot
przywołują estetykę podobną do estetyki budynków Luciena Krolla. Anarchitektura
tego kolorowego budynku jest wyrazem skrajnej indywidualizacji  elewacji  domów
projektowanych  przez  Segala  i  mieszkańców  i  dowodem  bogatego  „życia”
budynków, długo po tym, jak architekt przestaje mieć wpływ na realizację. Mimo
tego budynek ten także zachował łatwo czytelną estetykę związaną z  konstrukcją
Segala. Jest to więc przykład indywidualizacji w ramach systemu, mimo że wyraźnie
wykraczającej poza „równowagę między wspólnotą i indywidualnością”. Pozostałe
rozbudowy polegały na drobnym poszerzaniu pomieszczeń i zmianach w rozkładzie
pomieszczeń. 
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– Podsumowanie

W roku 1985 zmarł Walter Segal, a funkcję głównego architekta objął  Jon
Broome.  Ostatnie  domy  na  osiedlu  Walter's  Way  zostały  oddane  do  użytku  w
przeciągu roku i poszczególni mieszkańcy mogli wprowadzać się do swoich domów.
W  kolejnych  latach  wszystkie  mieszkania  obu  inwestycji  z  Lewisham  zostały
wykupione. Osiedla te można uważać za modelowe dla badanej metody Segala.

W wywiadach przeprowadzonych przez autora pracy we wrześniu 2014 z
przedstawicielami czterech spośród trzynastu gospodarstw domowych znajdujących
się przy ul.  Walter's Way wszyscy podkreślali  prostotę konstrukcji  oraz łatwość i
szybkość budowy, przebudowy i rozbudowy. Rozmówcy bardzo dobrze wypowiadali
się na temat konstrukcji Segala oraz architektury budynków. Trwałość drewnianych,
szkieletowych domów po niespełna 30 latach funkcjonowania oceniali jako bardzo
wysoką  lub  wysoką.  Jedyną  wymienioną  przez  jednego  z  mieszkańców  wadą
budynków była  niska  izolacyjność  przegród  zewnętrznych.  Praktyka  realizacyjna
związana z zastosowaniem proponowanego przez Segala układu konstrukcyjnego i
technologii  pozwala  zwrócić  uwagę  na  dostępność  techniczną  i  „fizyczną”
technologii oraz elastyczność konstrukcji ułatwiającą rozbudowę.

W przypadku osiedla  przy ul.  Walter's  Way widać szczególne powiązanie
właściwości  konstrukcji  i  zasad,  które  wynikają  z  organizacji  inwestycji.
Dopuszczenie rozbudowy budynków o 10% bez potrzeby zdobywania pozwoleń na
budowę, w połączeniu z fizyczną łatwością rozbudowy, dało w efekcie osiedle, w
którym znacznie rozbudowano ponad połowę domów. 

Samorządność mieszkańców związana z wielością ich praw i obowiązków,
ich  twórcza  rola  i  partnerska  relacja  z  architektem,  pomimo  różnego  stopnia
partycypacji  mieszkańców  w  projektowaniu  domów  w  obu  fazach,  były  filarami
inwestycji.  Zostały  zresztą  spotęgowane prawem i  faktycznym wykupem całości
udziałów domu.  Można  zatem powiedzieć,  że  proces  projektowania  budynków i
budowy  został  uspołeczniony.  To  z  kolei  umożliwiło  zmianę  relacji  pomiędzy
mieszkańcami  a  samorządem.  W  przypadku  Lewisham  faza  1.  i  2.  wpływ
mieszkańców  na  inwestycję  został  poszerzony  ponad  proces  projektowania
architektonicznego i budowy o decyzje związane z jej kształtem, formami własności
i  finansowania.  Ten  niezwykle  szeroki  zakres  samorządności  był  możliwy dzięki
splotowi  decyzji  politycznych,  możliwości  administracyjnych  i  uporu  inicjatorów
projektu.

Konstrukcja, jak i uspołecznienie procesu projektowania i budowy umożliwiło
indywidualizację  środowiska  mieszkaniowego.  Z  tym  wiążą  się  prawdopodobnie
wysokie oceny środowiska mieszkaniowego. Mieszkańcy z którymi rozmowy odbył
autor konstrukcję oceniali jako elastyczną lub bardzo elastyczną, natomiast estetyka
budynków oraz ich komfort oceniane były wysoko lub bardzo wysoko.

Dodatkowo  doświadczenie  zdobyte  na  budowie  przełożyło  się  na  rozwój
indywidualny części mieszkańców. Autorzy opisujący osiedla w Lewisham bardzo
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często  zwracają  uwagę  na  zdobytą  podczas  budowy pewność  siebie,  otwarcie,
pewne przewartościowanie i zdobycie „miękkich” umiejętności pracy w zespole czy
podczas negocjacji. Także jeden z mieszkańców w wywiadzie przeprowadzonym z
nim przez autora pracy w odpowiedzi na pytanie czy sposób budowy miał wpływ na
budowę  relacji  sąsiedzkich  odpowiedział,  że  metoda  „sprawiła,  że  mieszkańcy
wytworzyli w sobie podejście pod nazwą mogę”. Przywołać można także konkretne
zawody wyuczone podczas budowy i później przez kolejne pokolenia mieszkańców.
Broome i  Richardson przywołują jednego z budowniczych, który „teraz sam uczy
innych  jak  budować,  dając  wykłady  w  instytucjach  odpowiedzialnych  za
budownictwo mieszkaniowe w całej  Europie i  USA”91.  Z kolei  Ian White,  jeden z
mieszkańców, w wywiadzie udzielonym Adamowi Robertsowi w 2011 roku opisując
zawody  swoich  sąsiadów  mówi:  „Sąsiad  pracuje  jako  robotnik  przy  budowlach
segalowskich i innych niezwykłych budynkach. Zrobił ich naprawdę sporo. (...) Nasz
drugi sąsiad zajmuje się natomiast konsultacjami na temat self-buildu”92. 

Rozwój wspólnoty,  na który zwracał uwagę Segal w przytaczanym cytacie
miał być wspomagany poprzez związaną z budową wspólnotę doświadczeń i pracy
oraz  integrującą  siłę  technologii.  Dokładne  studia  związane  ze  skalą  integracji
społeczności,  kapitału  społecznego itd.  wykraczają poza dziedzinę tej  dysertacji.
Przywołać można jedynie opinie mieszkańców, z którymi przeprowadzone zostały
wywiady. Rozmówcy ci zamieszkują osiedle od siedmiu do siedemnastu lat, żaden z
nich nie brał udziału w budowie osiedla. Wszyscy są świadomi czym jest  metoda
Segala a wiedza na jej temat, historia osiedla oraz konstrukcja budynków i charakter
lokalnej  wspólnoty miały bardzo duże lub duże znaczenie podczas wyboru  tego
osiedla  jako  miejsca  zamieszkania.  Mieszkańcy  ci  swoją  społeczność  oceniali
bardzo  wysoko,  twierdzili,  że  mieszka  im  się  tu  bardzo  dobrze  i  gdyby  mogli
powtórnie wybierać – dokonaliby tego samego wyboru. Opisując swoje środowisko
mieszkaniowe  rozmówcy  podkreślali  unikalność  miejsca,  wygodę,  poczucie
zadomowienia i bezpieczeństwa.  Ian White tak mówi o osiedlu: „Latem wszystkie
drzwi są otwarte,  ludzie przechodzą z domu do domu. (…) Dzieci  mogą wyjść i
bawić się na ulicy, co dziś jest naprawdę niezwykłe”93.

Podsumowując  opis  obu  inwestycji  w  londyńskiej  dzielnicy  Lewisham  należy
uporządkować zakres obowiązków i obciążeń oraz profitów i praw przysługujących
mieszkańcom  i  samorządowi  z  racji  zastosowania  metody  Segala.  Jest  to
szczególnie istotne, ponieważ obie inwestycje są wzorcowe dla kolejnych projektów
odwołujących  się  do  metody.  Do  dodatkowych  obowiązków  nałożonych  na
mieszkańców należały:

• Obowiązek pracy na budowie.

• Wykup części udziałów domu.

91  Jon Broome, Brian Richardson, dz. cyt. s. 70
92  Adam Roberts,  The Architect  and self-build  housing,  [tłum.  własne],  Scheffield  University  School  of

Architecture, Schefield 2011, s.61
93  Adam Roberts, dz. cyt., s.60
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• Odpowiedzialność za konserwację i utrzymanie budynków.

Profity i prawa związane były z:

• Możliwością  wykupu  pełni  własności  domu  przy  pomocy  kredytów,  bez
„wkładu własnego”.

• Obniżeniem ceny udziału domu w myśl zasady „wkładu z potu”.

• Możliwością  nauki  zawodu  i  zdobyciem  doświadczenia  w  procesie
inwestorskim.

• Samorządnością i indywidualizacją środowiska mieszkaniowego.

Samorząd  dzielnicy  z  jednej  strony  łożył  większe  pieniądze  na  proces
przygotowania  inwestycji,  z  drugiej  jednak  strony,  dzięki  takiej  metodzie  mógł
znacząco  obniżyć  koszty  budowy.  Takie  podejście  skutkowało  zarówno
zmniejszeniem wpływu Rady Miasta na inwestycję, jak i zmniejszeniem obowiązków
samorządu, w tym obowiązku konserwacji budynków. Profity samorządu były więc
zarówno wymierne, jak i związane z prestiżem czy możliwością promocji itp.

Dodatkowe  koszty  związane  z  rozbudowanym  procesem  przygotowania
inwestycji  i  projektowania  (opracowanie  procedur  administracyjnych,
współdecyzyjność  mieszkańców,  kilkuetapowe  projektowanie  architektoniczne,
proces szkoleń), nawet pomijając trudności wynikające z niedostosowania procedur
administracyjnych do nowej metody, można uznać za wadę tak przeprowadzonej
inwestycji. Część z tych problemów jest jednak pochodną demokratyzacji a część
(szkolenia)  można  nazwać  formą  pomocy  społecznej.  Faktem  jest,  że  proces
przygotowania inwestycji  w przypadku obu osiedli  był  dłuższy niż standardowo i,
mimo  że  całość  kosztów budowy nie  wzrosła,  to  zmienił  się  stosunek  kosztów
przygotowania  budowy  do  kosztów  samej  budowy.  Kolejnym  problemem,  który
pojawił  się  podczas  stosowania  metody  w  Lewisham  było  uproszczenie  przez
Segala konstrukcji do tego stopnia, że pojawiły się problemy ze szczelnością ścian i
okien.  Jest  to  problem  o  tyle  istotny,  że  tkwi  w  samej  zasadzie  metody  –
uproszczenie  technologii  tak  by  była  ona  dostępna.  Jak  się  wydaje,  relacja
pomiędzy komfortem użytkowania budynku a uproszczeniem struktury przegród i
obniżeniem kosztów w tym przypadku została zaburzona.

4.2. Sposoby adaptacji metody Segala

Opis adaptacji i dalszego rozwoju metody Segala po śmierci jej autora zostanie
przedstawiony  w  sposób  problemowy  ilustrowany  przykładami,  a  nie  za  pomocą
studiów przypadków. Inna niż w poprzednim podrozdziale konstrukcja tekstu ma na celu
wykazanie pewnych tendencji w poszczególnych kwestiach: finansowania i organizacji,
konstrukcji oraz architektury. 

Przykłady  służące  do  przedstawienia  sposobów  adaptacji  metody wybrane
zostały ze względu na zgodność projektu i realizacji z przyjętą w pracy definicją metody
Segala.  Są to więc przykłady budownictwa społecznego, finansowanego ze środków
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publicznych,  które  wykorzystują  często  zmodernizowany,  ale  łatwo  czytelny  system
konstrukcyjny zaproponowany przez Segala oraz zakładają partycypację mieszkańców
w fazie projektu, budowy, konserwacji i ewentualnej rozbudowy obiektów. Nie ma wśród
nich zatem projektów indywidualnych domów jednorodzinnych.

Przykłady  reprezentować  mają  różne  typy  zabudowy,  przedstawiać
charakterystyczną  dla  typu  problematykę  i  rozwiązania.  Spośród  dużej  liczby
przykładów, zwłaszcza osiedli domów jednorodzinnych, wybrano cztery na podstawie
dostępności  i  wiarygodności  materiału.  W  dalszej  kolejności  znaczenie  miały
różnorodność rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych: 

• os. Diggers Self Build /Brighton (karta przykładu nr 4)

Osiedle domów przy ul. Golf Drive, w Brighton powstało w roku 1996 a okres
budowy  trwał  dwa  lata.  Osiedle  tworzy  9  domów  jednorodzinnych
wolnostojących,  ulokowanych  na  obrzeżach  Brighton  na  terenach
nieczynnego  pola  golfowego.  Projektantami  zespołu  byli  architekci  z
pracowni Architype. 

• os. Hedgehog Self Build /Brighton (karta przykładu nr 5)

Osiedle  Hedgehog w Brighton, znajdujące się przy ul. Hogs Edge. Osiedle
oddane do użytku zostało w roku 2000 a okres budowy trwał dwa i pół roku.
Zespół  składa  się  z  dziesięciu  domów jednorodzinnych  zaprojektowanych
przez projektantów z pracowni Architype.

• os. Greenstreet Hill /Peckham /Londyn (karta przykładu nr 6)

Osiedle  Greenstreet Hill  w dzielnicy Peckham w Londynie, znajdujące przy
ul. Drakefell Road zostało oddane do użytku w 1997 roku, a budowa trwała
niemal  cztery lata.  Osiedle  składa się  z  pięciu  budynków:  jeden budynek
wielorodzinny pierwotnie z  pięcioma lokalami  w układzie galeriowym, dwa
domy  w  układzie  bliźniaczym  i  trzy  domy  wolnostojące.  W  2010  roku
dobudowano jeszcze jeden lokal do budynku wielorodzinnego. Projektantami
zespołu byli  architekci z pracowni Potter and Holmes, a autorami projektu
rozbudowy budynku o jeden lokal byli architekci z pracowni Forever Green.

• os. Islington /Islington /Londyn (karta przykładu nr 7)

Zespół  domów  w  dzielnicy  Islington  w  Londynie,  znajdujące  się  na
skrzyżowaniu ulic Carverley Grove i Buxton Road został oddany do użytku w
1995 roku i składa się z 13 lokali w trzech budynkach wielorodzinnych (po 5,
5  i  2  lokale).  W  ramach  tej  samej  inwestycji  jednak  w  innej  lokalizacji
powstały jeszcze trzy domy wolnostojące. Autorem projektu był Jon Broome.
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– Finansowanie i organizacja

Projektanci tworzący osiedla mieszkaniowe zgodnie z metodą Segala po jego
śmierci  działali  już  w  zmienionym  otoczeniu  prawnym.  Budowa  i  zarządzanie
komunalnym budownictwem mieszkaniowym przestały  być  obowiązkiem gmin,  a
zaczęły stowarzyszeń mieszkaniowych typu non-profit. „Wiązało się to z przyjętą w
1988 roku strategią brytyjskiego rządu odsuwającą samorządy od bezpośredniego
dostarczania  społecznych  zasobów mieszkaniowych  i  ograniczającą  ich  rolę  do
pełnienia funkcji tzw. strategicznych aktywatorów rynku społecznych mieszkań na
wynajem”94.  Faktycznie  znacząco  zmniejszono  środki  na  mieszkaniowe
budownictwo komunalne. „Zmiana podejścia rządu (…) wiązała się ze spadkiem
udziału budownictwa komunalnego w nowo oddawanych do użytkowania zasobach
mieszkaniowych ogółem”95. 

W  związku  z  odsunięciem  samorządu  od  społecznego  rynku  mieszkań,
zmienił  się  także  podmiot  dający  impuls do  rozpoczęcia  inwestycji.  To  przyszli
mieszkańcy  osiedla  Diggers w  Brighton  po  zawiązaniu  stowarzyszenia
mieszkaniowo-budowlanego  Diggers (ang.  Diggers  Self  Build)  zwróciło  się
stowarzyszenia budowlanego South London Family Housing Association (SLFHA) z
propozycją  budowy  osiedla  domów  jednorodzinnych  metodą  gospodarczą.
Dokładnie  ten  sam  scenariusz,  miał  miejsce  w  przypadku  drugiego  osiedla  w

94  Anna Szelągowska, dz. cyt., s.156
95  Tamże, s.156
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Brighton.  Natomiast  w  przypadku  osiedla  Greenstreet  Hill w  Londynie  grupa
mieszkańców, zgłosiła się do stowarzyszenia mieszkaniowego CHISEL z prośbą o
przyznanie  im  mieszkań  społecznych.  Warunkiem,  który  przed  mieszkańcami
postawiła  organizacja  CHISEL był  sposób  budowy  metodą  gospodarczą, ze
względu  na  ograniczoną  ilość  środków  finansowych,  które  na  ten  cel  mogło
przeznaczyć  stowarzyszenie.  W  związku  z  tym  mieszkańcy  zawiązali
stowarzyszenie  mieszkaniowo-budowlane  Greenstreet  Self  Build i  zaproponowali
metodę Segala jako konstrukcję, sposób budowy i projektowania.

Wyjątkiem w tym przypadku jest inwestycja w Islington w Londynie. Wynika
on jednak z długiej historii inwestycji, która sięga opisywanego okresu wzmożonego
wykupu nieruchomości przez samorządy Londynu. Wiele z tych inwestycji  było w
złym  stanie  technicznym,  planowano  je  odnowić  i  przeznaczyć  na  mieszkania
komunalne.  Zmiana  polityki  rządu  Wielkiej  Brytanii  w  wyniku  „kontroli  wydatków
publicznych w samorządach lokalnych96”  była przyczyną zamrożenia środków na
ten cel. W związku z tym samorząd dysponował sporą liczbą nieruchomości, których
nie mógł wyremontować z własnych środków, a co za tym idzie wynająć. „Zamiast
zostawić  niewykorzystane  nieruchomości,  wybrano  wynajęcie  części  z  nich  za
niewielką  opłatą  członkom  krótkotrwałej kooperatywy  mieszkaniowej”97,  która

96  Tamże, s.157
97  Jon Broome, dz. cyt., s.66
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remontowała  mieszkania  na  własną  rękę.  Po  czasie,  w  związku  z  dużym
zapotrzebowaniem na mieszkania, samorząd zdecydował się na budowę nowych
domów w miejscu oddanych kooperatywie nieruchomości, także dla jej członków.
Niewystarczająca ilość środków finansowych oraz dotychczasowe  doświadczenie
budowlane członków kooperatywy zadecydowały o wyborze metody Segala. 

W  związku  z  tak  długą  historią  inwestycji  także  podstawowe  zasady
inwestycji  takie  jak  jej  charakter  i  sposoby  finansowania  oraz  podział
własności  domów ustalone  zostały  na  zasadach  podobnych  co  w  przypadku
starszych  osiedli  w  Lewisham.  Projekt  był  inwestycją  stowarzyszenia
mieszkaniowego  z  wykorzystaniem  środków  mieszkańców  w  postaci  pracy
wyliczanych na zasadzie wkładu z potu w związku z czym własność nieruchomości
miała  być  współdzielona  a  mieszkańcom,  tak  jak  w  każdym  innym  przypadku
społecznego zasobu mieszkaniowego, przysługiwało nowe prawo wykupu udziałów
(Right to buy).

W latach 90. XX wieku, kiedy powstawało osiedle w Islington ten schemat był
jednak  rzadko  stosowany.  Wraz  ze  zmianą  zasad  finansowania  budownictwa
społecznego w Anglii powstał schemat budowy sam zbuduj dom na wynajem (ang.
self-build for rent) polegający na możliwości obniżenia opłat czynszowych w zamian
za aport mieszkańców do inwestycji w postaci pracy. Schemat zakładał, że projekt
jest  inwestycją  stowarzyszenia  mieszkaniowego,  finansowaną za  pomocą grantu
(HAG)  i  kredytu  bankowego z  udziałem środków mieszkańców (aport  w postaci
pracy).

Jego podstawowe zasady to:

• Własność domów w całości należy do stowarzyszenia mieszkaniowego.

• Mieszkańcy nie mają prawa do wykupu mieszkań.

• Mieszkańcy mają obowiązek pracy na budowie. W przypadku opisywanych
przykładów czas pracy na budowie był  różny:  od 21 godzin na tydzień w
przeciągu trzech lat (Greenstreet Hill) do 30 godzin na tydzień w przeciągu
dwóch i pół roku (Hedgehog).

• Mieszkańcy  mają  prawo  do  przydziału  w  domu,  który  wybudowali  i  do
dziedziczenia tego przydziału.

• W zamian za aport mieszkańców w postaci pracy, mieszkańcy płacą niższy
czynsz. W przypadku osiedla  Hedgehog mieszkańcy płacą czynsz niższy o
28%  od  czynszu  w  porównywalnych  inwestycjach  wykonanych  tylko  ze
środków stowarzyszenia mieszkaniowego. Nowi mieszkańcy osiedla, którzy
nie brali udziału w jego budowie płacą pełny czynsz.

• W  przypadku  zmiany  miejsca  zamieszkania,  mieszkańcy  mają  prawo  do
odzyskania aportu.

• Odpowiedzialnym  za  konserwację  i  utrzymanie  budynków  jest
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stowarzyszenie mieszkaniowe.

• Mieszkańcy poprzez  stowarzyszenie  mieszkaniowo-budowlane  mogli  mieć
prawo  do  administrowania  osiedlem  (w  przypadku  osiedla  Diggers i
Greenstreet  Hill)  pod  kontrolą  stowarzyszenia  mieszkaniowego.  Tylko
mieszkańcy osiedla „Hedgehog" częściowo skorzystali z tego prawa.

W  przypadku  osiedla  Greenstreet  Hill w  Londynie,  z  powodu  dużej
niestabilności  składu budowniczych dodatkowym obowiązkiem mieszkańców było
szkolenie nowych uczestników projektu.

Współudział  mieszkańców  w  projektowaniu  inwestycji związany  był
przede wszystkim z zainicjowaniem projektu i propozycjami segalowskiego modelu
budowy,  schematu  inwestycji,  a  także  biura  architektonicznego98.  Zakres
partycypacji  i  samorządności  mieszkańców,  porównywalny  był  do  tego  z
Lewisham, włącznie  z  prawem  do  przebudowy  i  rozbudowy  mieszkań.  W  tym
przypadku budynki budowane były jednak pod wynajem i, poza wyjątkiem osiedla w
Islington, bez możliwości wykupu własności. Także inaczej niż w Lewisham metoda
została wybrana przez mieszkańców, a nie zaproponowana im jako warunek  sine
qua non. 

Porównywalny  z  projektami  Segala  był  także  zakres  współudziału

98  Ciekawym przypadkiem jest wybór biura architektonicznego przez mieszkańców osiedla „Greenstreet 
Hill”. Mimo, że o zlecenie zabiegał Jon Broome mieszkańcy wybrali niedoświadczoną w metodzie Segala 
pracownię Potter and Holmes. W rozmowach z autorem mieszkańcy przyznawali, że architekci z Potter 
and Holmes podchodzili bardziej indywidualnie do projektu.
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Ilustracja 21: Zabudowa osiedla Greenstreet Hill, Londyn, arch. Potter and Holmes, Forever Green



mieszkańców w projektowaniu architektonicznym. W przypadku osiedli w Brighton i
osiedla  w Islington zakładał  projektowanie  układu funkcjonalnego domu i  układu
elewacji w ramach ustalonego obrysu. W przypadku Greenstreet Hill to mieszkańcy
deklarowali  potrzebny  metraż  domu  (co  wiązało  się  z  późniejszą  wysokością
czynszu).  Na  podstawie  tego  projektanci  dobierali  obrysy  i  projektowali  układ
osiedla.  Następnie  mieszkańcy  wspólnie  z  architektami  projektowali  układy
funkcjonalne  domów  i  lokali,  rozmieszczenie  okien  i  drzwi.  Co  ciekawe,
dobudowany w 2010 roku lokal zaprojektowany był w głównej mierze przez jednego
z mieszkańców.

Budowa przykładowych osiedli za każdym razem poprzedzona była cyklem
szkoleń  i  warsztatów  z  zakresu  umiejętności  budowlanych  i  obsługi  narzędzi.
Inaczej jednak niż w przypadku osiedli w Lewisham, organizacja budowy polegała
na  budowie  kolejnych  domów w grupach  składających  się  z  mieszkańców kilku
domów aż do zakończenia stanu surowego zamkniętego bez ścian działowych. Po
doprowadzeniu  do  tego  stanu  wszystkich  budynków  na  osiedlu,  mieszkańcy
rozpoczynali  wykańczanie  własnych  domów.  Taka  organizacja  budowy  ułatwiała
wymienianie  się  obowiązkami  zgodnie  z  możliwościami  i  umiejętnościami  oraz
specjalizację  w  jednym  rodzaju  prac,  co  mogło  mieć  później  znaczenie  w
poszukiwaniu  pracy  w  budownictwie.  Dodatkowo  budowa  oprócz  umiejętności
technicznych  uczyła  szeregu  „miękkich”  umiejętności  społecznych. Ciekawym
elementem,  potęgującym  zalety  pracy  zespołowej  podczas  budowy  osiedla
Hedgehog było to, że opieka nad dziećmi liczyła się jako praca na budowie. Było to
tym ważniejsze, że w przypadku większości inwestycji czas pracy był skrupulatnie
liczony.  Przyczyną  zmiany  organizacji  (za  wyjątkiem  osiedla  w  Islington)  była
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Ilustracja 22: Zabudowa osiedla Hedgehog, Brighton, arch. Architype



zmiana właściciela budynku. Stowarzyszenie mieszkaniowe pilnowało by w miejsce
zasady,  że  każdy buduje dla  siebie,  więc  tempo może być  różne wprowadzono
większą  dyscyplinę  budowy.  Ale  zmiana  wynikała  także  częściowo  z  typologii
zabudowy.  Budynki  szeregowe i  wielorodzinne w Peckham i  Islington wymagały
wspólnej budowy dachów i ścian międzylokalowych. 

Organizacja  budowy  oraz  urbanistyka  osiedla  wspomagać  miały rozwój
sąsiedzkich  więzi.  Przede  wszystkim  dzięki  wspólnej  pracy,  spotęgowanej
dodatkowo  zespołową  budową,  szeroką  możliwością  pomocy  i  wymiany
obowiązków. Istotnym czynnikiem integrującym, ale też konfliktogennym było to, że
jakość  i  szybkość  zakończenia  inwestycji  zależały  od  wszystkich  członków
stowarzyszenia. W odróżnieniu od projektów w Lewisham, gdzie współpraca była
niewymuszona a  jakość i  tempo pracy nie  rzutowały na  ogół.  Wspólna budowa
wymagała też wzajemnego zaufania wykraczającego poza zaufanie wynikające ze
wspólnej pracy. Niektórzy mieszkańcy budowali najpierw domy sąsiadom i kwestą
zaufania było to, że za wysoką jakość pracy na ich budowie, sąsiedzi odwdzięczą
się tym samym.  Był  to więc mechanizm intensywnie zacieśniający więzi  lokalnej
społeczności i tworzący kapitał społeczny. „Kapitał społeczny odnosi się tu do takich
cech  organizacji  społeczeństwa,  jak  zaufanie,  normy  i  powiązania,  które  mogą
zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działania”99.

Mimo,  że  w  odróżnieniu  od  projektów  w  Lewisham,  we  wszystkich
opisywanych przypadkach mieszkańcy byli ukształtowaną już grupą, kiedy zwracali
się  do  stowarzyszenia  mieszkaniowego,  to  w  przypadku  osiedla  Hedgehog  i
Greenstreet Hill budowa była niezwykle intensywnym doświadczeniem. Mieszkańcy,
z którymi przeprowadzane były wywiady w ramach jednego z odcinków programu
„Grand Designs” opisującego budowę w Brighton deklarowali potrzebę „chwilowego
odpoczynku od wspólnoty”, choć sąsiadów nazywają przyjaciółmi100. 

Ciekawszą  i  lepiej  zbadaną  przez  autora  historią  jest  budowa  osiedla
Greenstreet  Hill.  Pięcioro  mieszkańców,  podczas  wywiadów  przeprowadzonych
przez autora pracy we wrześniu 2014 roku, podkreślało, że po oddaniu domów do
użytku  byli  tak  zmęczeni  pracą  i  sobą  nawzajem,  że  na  rok  „zamknęli  się  w
domach”.  Jedna  z  budowniczych  podczas  wywiadu  powiedziała,  że  na  skutek
intensywnych, wspólnych prac „poznaliśmy się bardzo dobrze (...), ale podzieliło nas
też  wiele  sporów”.  Wzajemna  zależność  mieszkańców  była  tym  trudniejsza  do
zniesienia,  że  w  ramach  projektu  następowała  stosunkowo  częsta  zmiana
uczestników, co za każdym razem było trudnością dla nielicznej przecież wspólnoty.
Zmiany,  liczne  trudności  i  wynikające  z  tego  powolne  tempo  prac  skutkowały
zmęczeniem.  Jeden z mieszkańców jako największy problem podkreślał  właśnie
powolne tempo prac, jednocześnie zauważając, że wynikało ono ze zbyt dużej ilości
obowiązków,  które  wzięli  na  siebie  mieszkańcy  i  trudnego  terenu.  Mimo  tych
trudności,  to  na  tym  właśnie  osiedlu  można  odnaleźć  najbardziej  imponujący  i

99  Robert Putnam, Robert Leonardi, Rafaella Y Nanetti, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we 
współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995, s. 258 

100 Livia Russell, Grand Designs: Brighton, [DVD-ROM], Chanel 4, 1999
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bezpośredni przykład wzajemnej troski o członków społeczności. Kiedy w jednej z
rodzin  zmarła  matka  samotnie  wychowująca  nastolatkę,  wspólnota  dokończyła
prace przy jej domu.

Z  drugiej  strony  społeczność,  która  tak  jak  ta  w  Islington,  miała  już
doświadczenie budowlane wyniesione z kooperatywy dosyć łatwo poradziła sobie z
trudami  budowy.  O  poziomie  integracji  świadczyć  może  decyzja  połowy  z
mieszkańców o połączeniu przydomowych ogródków.

Także  w  Peckham,  po  czasie  mieszkańcy  „wyszli  z  domów”.  A moment
„wyjścia”  może  być  argumentem  za  opinią,  że  choć  przestrzeń  publiczna  nie
posiada siły zmiany czy kreacji to jednak, odpowiednio uformowana może znacząco
pomóc w inicjowaniu tych zmian. Choćby dlatego, że wszystkie werandy na osiedlu
skierowane  są  na  plac  na  którym  miał  rosnąć  ogród.  Urbanistyka  osiedla
Greenstreet Hill (tak jak w przypadku Diggers) ukształtowana została właśnie w taki
sposób,  by  stworzyć  dużą,  wspólną  przestrzeń  półpubliczną  otoczoną  domami
osiedla. Ten prosty zabieg urbanistyczny jest o tyle istotny, że dopiero inicjatywa
jednego z mieszkańców polegająca na rozpoczęciu sadzenia wspólnego ogrodu na
nowo  i  trwale  zintegrowała  społeczność.  Dziś  to  ogród  stanowi  centrum  życia
osiedla. Mieszkańcy wspólnie o niego dbają (w roku 2013 został zrewitalizowany),
sadzą w nim drzewa związane z ważnymi wydarzeniami jak śmierć i narodziny czy
organizują wspólne przyjęcia.

– Konstrukcja

Projekty  powstałe  po  śmierci  Waltera  Segala  poszerzają  wybór  typów
zabudowy możliwych do zastosowania przy wyborze metody Segala. Są to wciąż
niewielkie  obiekty,  chociaż  w  przypadku  domów  na  osiedlu  Greenstreet  Hill –
najwyższych z opisywanych – po zaadaptowaniu poddaszy można mówić o trzech
kondygnacjach, jednak pojawia się zabudowa, bliźniacza (Diggers, Greenstreet Hill)
i wielorodzinna – pseudoszeregowa (Greenstreet Hill, Islington). Ostatnie określenie
wymaga wyjaśnienia: wspomniany budynek według polskiego prawa budowlanego
powinien  być  zakwalifikowany  jako  budynek  wielorodzinny.  Obiekt  składa  się  z
szeregu  dwukondygnacyjnych  lokali  z  poddaszem,  z  których  każdy  ma
bezpośrednie wyjście na zewnątrz, jak w przypadku budynków jednorodzinnych w
zabudowie  szeregowej.  Za  uznaniem  go  za  budynek  wielorodzinny  przemawia
jednak  fakt,  że  poszczególne  lokale  nie  mają  niezależnej  konstrukcji  nośnej:
budynek  przykrywa  jeden  dach  a  ściany  nośne  pomiędzy  lokalami  są  dla  nich
wspólne.  Mimo  braku  przykładu  typowego  budynku  wielorodzinnego  realizacje
budynków  pseudoszeregowych  dają  wyobrażenie  o  problemach,  sposobach
organizacji i  możliwości budowy niewielkiego budynku wielorodzinnego zgodnie z
metodą Segala.

Domy osiedla  Greenstreet Hill są też ciekawe ze względu na  skalę. Są to
jedne  z  najwyższych  przykładów  budynków  wykonanych  zgodnie  z  metodą  i
zachowując  konstrukcję  bardzo  podobną  do  konstrukcji  Segala.  Wysokość  tych

89



budynków jest wielkością graniczną powyżej której elementy konstrukcyjne są już
na tyle duże, że pojawia się potrzeba wykorzystania dźwigów budowlanych.  Mimo
zwiększenia wielkości ram późniejsze etapy budowy wciąż zachowały cechy, które
umożliwiały  posługiwanie  się  nią  przez  osoby  słabsze  fizycznie  czy
niedoświadczone. Jeden z budynków zbudowała samotna matka.

Konstrukcja  wykorzystana w opisywanych osiedlach była  zmodernizowaną
wersją  konstrukcji  zaproponowanej  przez  Waltera  Segala.  Podstawowy  układ
konstrukcyjny  pozostawał  bez  zmian: szkielet  drewniany  oparty  na  ramach
konstrukcyjnych stojących na stopach fundamentowych. 

Zmianą w zakresie konstrukcji,  która rzuca się  w oczy jako pierwsza jest
zmiana dachu na dach skośny, dwuspadowy lub pulpitowy. To z kolei wiązało się z
utrudnieniami  w  zakresie  rozbudowy  więc  zmniejszało  elastyczność  konstrukcji.
Utrudnienia takie wynikały już z samego prawa własności wynikającego z zasady
sam  zbuduj  dom  na  wynajem.  Zmiany  w  konstrukcji  szły  zatem  w  parze  ze
zmianami organizacyjnymi. W przypadku osiedla Greenstreet Hill, mimo że tak jak w
pozostałych  przykładach,  zastosowano skośny dach,  to  ze  względu  na  większą
elastyczność umowy ze stowarzyszeniem,  mieszkańcy mieli  możliwość adaptacji
poddaszy  lub  zabudowy  rozbudowanego  układu  galerii  i  balkonów  (w  takim
przypadku zmianie ulegała też wysokość czynszu).

W  przypadku  projektu  w  Islington  nowym  elementem  związanym  z
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Ilustracja 23: Zabudowa osiedla Greenstreet Hill, Londyn, arch. Potter and Holmes , Forever Green



charakterem budynku było zastosowanie ścian działowych z pustaków betonowych.
Bloczki  zapewniały  możliwość  montażu  bez  zaprawy,  więc  przez
niedoświadczonych robotników. Dopiero montaż zbrojenia w kanałach bloczków i
zalewanie ich betonem wymagały kwalifikacji. Ściana ta zapewniała izolacyjność i
szczelność  ogniową.  Poprzez  swoją  masę  miała  także  zapewniać  izolacyjność
akustyczną,  niestety,  z  tego  powodu,  że  ściany  nie  zostały  względem  siebie
usztywnione, zaczęły działać jak „gigantyczna membrana, przenosząca dźwięki do
sąsiednich budynków [lokali]”101.

W  związku  ze  zmianą  właściciela  budynków  także  zasada  dostępności
finansowej przybrała nieco inną formę. Dzięki temu, że mieszkanie przeznaczone
jest na wynajem, mieszkańcy nie muszą posiadać żadnych środków własnych ani
zaciągać  pożyczek  a  dzięki  aportowi  w  postaci  pracy  ich  długodystansowe
zobowiązania – czynsz – są odpowiednio obniżone. W związku z tym, mimo że
mieszkania  są  wciąż  stosunkowo  tanie,  to  zasada  maksymalnego  obniżenia
kosztów nie funkcjonuje. Struktura przegród jest zmodernizowana, we wszystkich
projektach  pogrubiono  warstwę  izolacji,  choć  nie  zawsze  znacznie  (10-
centymetrowa warstwa celulozy w ścianie w przypadku domów w Peckham).  W
przypadku osiedla Hedgehog jako konstrukcję izolowanej 30-centymetrową warstwą
celulozy  ściany  użyto  słupów  dwugałęziowych  w  celu  eliminacji  mostka
termicznego.  Jednocześnie  w  żadnym  przypadku  nie  zdecydowano  się  na
skomplikowanie układu warstw (nie występuje paro- i wiatroizolacja) co zresztą przy
błędach wykonawczych powoduje spore nieszczelności np. w przypadku budynków
na osiedlu  Greenstreet Hill102.  Zastosowane okna są dużo wyższej  jakości  niż w
przypadku Lewisham. W niektórych przypadkach pojawiają się dodatkowo instalacje
służące  minimalizowaniu  strat  i  pozyskiwaniu  energii,  jak  panele  słoneczne  czy
kondensacyjne kotły gazowe. Pojawiają się też dachy zielone.

Osiedlem,  które  projektowane  było  tak,  by  świadomie  minimalizować
zarówno  energochłonność  budowy,  jak  maksymalizować energooszczędności
domów było osiedle  Diggers.  Konstrukcja  wykonana została z lokalnego drewna
(modrzew,  daglezja),  wykorzystano zielony dach,  zaprojektowane zostały ogrody
zimowe, oraz zorientowano budynki tak, by maksymalizować pasywne zyski energii.
Dodatkowo  zastosowano  lekkie  elementy  budowlane  i  „suche”  łączenia,  które
ograniczają potrzebę używania maszyn, izolację ścian z recyklingowanego papieru
(celuloza),  a  także  kondensacyjne  kotły  gazowe  i  panele  słoneczne  wraz  z
instalacją. Dzięki tym zabiegom domy spełniały w czasie oddania brytyjski wysoki
standard energooszczędności National Homes Energy Rating (NHER), z wynikiem
9,8 pkt. na 10 możliwych.

101 John Broome, dz. cyt., s. 70
102 Mowa tu o braku hydroizolacji pod podłogą w pomieszczeniach „mokrych”, a w części domów także 

desek podłogowych łączonych na „pióro-wpust”, co skutkowało zalewaniem ocieplenia celulozowego i 
„zbiciem” jego struktury a przez to obniżeniem właściwości izolacyjnych
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– Architektura i estetyka 

Urbanistyka opisywanych osiedli z powodu porównywalnej skali podobna jest
do układów zabudowy osiedli Segala. Osiedle Hedgehog, zbudowane na podobnej
działce  co osiedle  przy Segal  Close,  kształtowane jest  wzdłuż  ślepej  uliczki,  na
której  odbywa się  ruch kołowy,  a  prosty układ  osiedla zostaje  lekko rozchwiany
poprzez  swobodne  „rozsypanie”  budynków  wzdłuż  ulicy,  co  zapewnia  złamanie
„koszarowej” urbanistyki.

Domy pozostałych osiedli, projektowanych na większych działkach, kształtują
wewnętrzną  przestrzeń  półpubliczną.  Tak  jest  w  przypadku  wspomnianych  już
układów zabudowy na osiedlach Diggers i Greenstreet Hill. Wewnętrzny dziedziniec
wydzielony jest od ulicy domami a wejścia do nich znajdują się tylko od wnętrza
osiedla. W przypadku osiedla w Peckham dzięki układowi budynków możliwe było
ukształtowanie aż trzech kameralnych dziedzińców-ogrodów, połączonych ze sobą
układem galerii i drewnianych pomostów. Prywatność przestrzeni balkonów, mimo
że zwróconych ku ogrodom zapewnia bujna zieleń. W ramach osiedla nie odbywa
się ruch samochodowy. Samochody dojeżdżają tylko do parkingu znajdującego się
przy ulicy. Islington jest o tyle ciekawym przykładem, że zespół osiedla wpisuje się
w pierzejowy układ i domyka kwartał zabudowy. Domy szeregowe mają wejścia od
strony  ulicy.  Wspólna  przestrzeń  została  natomiast  ukształtowana  poprzez
połączenie kilku prywatnych działek od strony podwórza.

Najistotniejszą zmianą w architekturze osiedli budowanych po śmierci Segala
było  odejście  od  estetyki  modernizmu:  zastosowanie  skośnych  dachów o  kącie
nawet  35-40o i  odejście  od  poziomych  okien  na  rzecz  tradycyjnego  układu
pionowego.  Jeszcze  w  przypadku  osiedla  Diggers,  pomimo  zmian  w  strukturze
przegród  i  zastosowaniu  dachów skośnych  segalowska  architektura  i  estetyka
budynków jest łatwa do odczytania. Wciąż wykorzystywane są zewnętrzne listwy
montażowe  podkreślające  moduł  budowlany,  efekt  lewitowania  budynków  na
słupach  fundamentowych  czy  duże  przeszklenia  wpisane  w  podział  elewacji.
Dodatkowo ulokowanie większych domów na wzgórzu i niewielki zastosowany kąt
powodują, że spadek dachu nie jest czytelny, podobnie jest w przypadku osiedla w
Islington.  W  tym  przypadku  jednak, mimo  wykorzystania  segalowskich  okładzin
elewacyjnych,  wykuszy  znanych  z  ul.  Walter's  Way  czy  czytelnego  modułu
konstrukcyjnego,  zmiana  skali  budynków,  dwuspadowy,  przekryty  ceramiczną
dachówką  dach  i  „osadzenie”  budynków na  ziemi,  w  miejsce  dotychczasowych
„lewitujących”  obiektów,  powoduje,  że  estetyka  budynków odbiega  od  projektów
Segala.  Zmiany  są  więc  widoczne  mimo  operowania  zbliżonym  repertuarem
środków i elementów budowlanych. 

Zmiana jest  jeszcze bardziej  czytelna,  gdy architekci  zaczynają zamieniać
elewacyjne płyty i listwy montażowe na poziomie deskowania. W przypadku osiedla
Hedgehog tradycyjny  układ  okien,  poziome  deskowanie  elewacji,  ciągnąca  się
wzdłuż południowej elewacji weranda czy dwuspadowy dach nawiązują raczej do
nadmorskich domów letniskowych Brighton niż do zabudowy Walter's Way. To samo
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ma miejsce  w  przypadku  osiedla  Greenstreet  Hill.  Skośny dach  pokryty  blachą
falistą,  podcienia  ukształtowane  poprzez  głębokie  okapy  i  galerie  czy
charakterystyczne dla  projektu stalowe zastrzały balkonów kształtują architekturę
osiedla.  Znaczenie ma tu  także sama wysokość budynków.  W obu przypadkach
metodę Segala  jesteśmy więc w stanie wyczytać tylko w konstrukcji i opowieści o
sposobie budowy, a nie w formie architektonicznej.

Wielkość domów oscyluje w granicach od 60m2  do nawet 180m2.  Zazwyczaj
proste  obrysy  budynków  kryją  w  sobie  zupełnie  zindywidualizowane  układy
funkcjonalne (od układów wykorzystujących każdą możliwą przestrzeń po układy
posiadające  dwukondygnacyjne  salony),  dodatkowo  przebudowywane  na
przestrzeni  lat.  Jednak  zewnętrze  rozbudowy  zdarzają  się  stosunkowo  rzadko,
przede wszystkim ze wspomnianego już powodu własności domów. Wyjątkiem jest
osiedle  Greenstreet  Hill gdzie liczne  balkony  i  werandy  zostały  zabudowane,
powiększając powierzchnię pokoi lub składzików.  Rezultatem tego jest dodatkowe
rozrzeźbienie elewacji, jednak w ramach uporządkowanego modułu. Najistotniejszą
zmianą była budowa nowego mieszkania (nr 3a), co wiązało się z likwidacją sali
zebrań i pomniejszeniem sąsiedniego mieszkania (nr 3).

– Podsumowanie

Projekty powstałe po śmierci Segala różnią się od tych jego autorstwa przede
wszystkim w zakresie  estetyki  budynków i  struktury własności.  Obie  zmiany nie
miały  jednak  znaczącego  wpływu  na  zakres  współudziału  mieszkańców w fazie
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Ilustracja 24: Zabudowa osiedla Hedgehog, Brighton, arch. Architype



projektowania, budowy i użytkowania. W niektórych przypadkach inicjatywa, którą
musieli  wykazać  się  mieszkańcy  wpływała  wręcz  na  poszerzenie  zakresu
samorządności o wybór projektanta czy metody budowy. Wybór padł na konstrukcję
proponowaną przez Segala i jego metodę. 

Konstrukcja nie różni  się zasadniczo od  konstrukcji  Segala.  W wywiadach
przeprowadzonych przez autora pracy z przedstawicielami pięciu spośród trzynastu
gospodarstw domowych  znajdujących  się  na  osiedlu  Greenstreet  Hill zdania  na
temat  konstrukcji  były  podzielone.  Prawdziwa  wydaje  się  opinia  jednego  z
mieszkańców osiedla mówiąca, że: wykorzystana w projekcie wersja konstrukcji jest
„w mojej opinii bardziej kompletna, trwała i zadowalająca estetycznie, ale też o wiele
trudniejsza”.  Zdanie  rozmówców  na  temat  konstrukcji  było  na  ogół  pozytywne,
uznali,  że  konstrukcja  była  mieszkańcom  pomocna.  Jeden  z  mieszkańców
powiedział wręcz, że nie ma ona wad, inny jednak wyraził opinię, że zastosowana
konstrukcja  nie  ułatwiła  mu pracy.  Mieszkańcy na  ogół  uznawali  konstrukcję  za
średnio  elastyczną.  Opinia  ta  kontrastuje  jednak  z  dużą  ilością  remontów  i
dobudówek wykonanych na osiedlu oraz z ich własną opinią mówiącą o tym, że
budynki  dostosowują  się  bardzo  łatwo  lub  łatwo  do  zmieniających  się  potrzeb
mieszkańców (tylko jeden z mieszkańców łatwość adaptacji określił jako średnią).
Trwałość i estetyka budynków została także oceniona bardzo wysoko lub wysoko i
to mimo opisywanych już błędów projektowych i wykonawczych. 

Szeroki  zakres  partycypacji  i  organizacja  budowy wiązały  się  z  rozwojem
indywidualnym mieszkańców. Prace na budowie poprzedzone były cyklem szkoleń i
warsztatów, a dzięki pracy w dużych grupach mieszkańcy mogli się specjalizować w
konkretnych dziedzinach, co mogło mieć później znaczenie w poszukiwaniu pracy.
Spośród mieszkańców, z którymi rozmawiał autor, dwóch na co dzień pracuje jako
stolarze i budowniczowie konstrukcji drewnianych.

Mieszkańcy osiedla Greenstreet Hill z którymi autor przeprowadził wywiady, z
wyjątkiem jednej z rozmówczyń, która wprowadziła się później do dobudowanego
lokalu, byli jego budowniczymi. Wybrany przez nich sposób budowy miał dla nich
duże  znaczenie  i  uważają,  że  ma  on  wpływ  na  ich  wzajemne  relacje.  Swoją
wspólnotę oceniają bardzo dobrze lub dobrze z jednym głosem, który ocenił ją jako
średnią.  Oceniając  środowisko  życia,  rozmówcy  podkreślali  przede  wszystkim
poczucie  zadomowienia  „które  wychodzi  poza  drzwi  wejściowe”  oraz  poczucie
bezpieczeństwa ukształtowane przez społeczność. Osiedle nazywane było dobrym
miejscem do życia i wychowywania dzieci a metoda „[sposobem] by budownictwo
mieszkaniowe należało do mieszkańców (którzy chcą dobrze żyć) a nie architektów
(którzy chcą wystawiać pomniki swego talentu)”.

W  przypadku  opisywanych  inwestycji  zakres  obowiązków  i  profitów
przysługujących  mieszkańcom  i  stowarzyszeniom  mieszkaniowym  niewiele  się
zmienił w stosunku do projektów Segala. Zmiany dotyczą przede wszystkim osiedli
w Brighton oraz londyńskim Peckham i związane były przede wszystkim ze zmianą
właściciela lokalu:
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• Mieszkańcy nie posiadają ani prawa, ani obowiązku wykupu części własności
domu.

• Mieszkańcy płacą za wynajem mieszkań, choć kwotę pomniejszoną o „wkład
z potu” 

• Stowarzyszenie jest zobowiązane do konserwacji budynków

Tak  jak  w  poprzednich  przypadkach  instytucja  –  w  tym  przypadku
stowarzyszenie mieszkaniowe – poniosła większe koszty w procesie przygotowania
inwestycji, by obniżyć je podczas budowy. Wiązało się to ze spadkiem dochodów z
czynszów, lecz umożliwiało zmniejszenie nakładów na budowę domów, to znaczy
możliwość  budowy  większej  liczby  lokali,  a  więc  pomoc  większej  liczbie
mieszkańców.

4.3. Przykłady zastosowania konstrukcji Segala

Na  marginesie  problematyki  pracy,  jedynie  w  celu  zaprezentowania  pełnego
zakresu  możliwości  stosowania  konstrukcji  Segala, w  podrozdziale  tym
zaprezentowane zostaną dwa przykłady budynków, które nie mieszczą się w przyjętej
„organizacyjnej”  definicji  metody:  indywidualnego domu  jednorodzinnego  i  budynku
użyteczności publicznej. Z powodu problematyki wykraczającej poza zakres przyjęty w
dysertacji  oba przykłady przedstawione zostaną  za pomocą uproszczonych studiów
przypadków. 

Podstawową zasadą według której zostały wybrane oba przedstawiane przykłady
było  wykorzystanie  konstrukcji  Segala, a  w  dalszej  kolejności indywidualne  cechy
projektu: wybrany przykład domu Hilldrop w Hordon on the Hill umiejscowiony jest na
terenach plotlands w Basildon. Natomiast budynek „Oasis Children's Venture” powstały
w 2012 roku został wykonany na zasadzie przeniesienia i przebudowy powstałego w
1989 roku obiektu.

– Dom jednorodzinny „Hilldrop”/Horndon on the Hill k. Laindon (karta przykładu
nr 8)

• Finansowanie i organizacja

Dom jednorodzinny „Hilldrop” został  wybudowany na dużej działce we wsi
Horndon on the Hill k. Laindon na wschód od Londynu. Budowa trwała od roku 1994
i  dom został  oddany do  użytku  w roku  1995  jako  dom rodzinny Johna  i  Fiony
Little'ów.  Dom  został  zaprojektowany  przez  Jona  Broome'a  we  współpracy  z
właścicielami. 

Impulsem do powstania budynku była potrzeba budowy domu w niedalekiej
odległości  od miejsca,  w którym żyli  dotychczas właściciele.  Niezwykle ciekawa,
mimo  że  właściciele  przy  wyborze  nie  zwracali  na  to  uwagi,  jest  historia
wytypowanej działki. Znajduje się ona na terenach, na których w pierwszej połowie
XX wieku istniały tzw.  plotlands w Horndon on the Hill w Essex. Tradycja budowy
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metodą gospodarczą w tym miejscu jest więc długa, a śladem po niej był znajdujący
się na działce dom, wybudowany w latach 20. XX wieku. Dom był nieogrzewany,
nieizolowany  i  w  złym  stanie  technicznym.  Plan  miejscowy  umożliwiał  budowę
nowego  domu,  jednak  ze  względu  na  ochronę  krajobrazu,  o  maksymalnej
powierzchni zabudowy równej powierzchni zabudowy dotychczasowego budynku.  

Organizacja budowy zakładała budowę domu  metodą gospodarczą  przez
właścicieli.

• Konstrukcja

 Zastosowana  konstrukcja  oparta  jest  na  konstrukcji  Segala  i  ramach
drewnianych w  rozstawie  ok.  3-4m,  opartych  na  module  600mm.  Tak  jak  w
przypadku rozwiązań Segala  na ramach zamontowane są  legary podłogi  i  belki
dachu, które usztywniają konstrukcję. Pierwszą zmianą w stosunku do  konstrukcji
Segala  jest  zastosowanie  żelbetowych  fundamentów  palowych  o  przekroju
Ø600mm  i  posadowionych  na  głębokości  2-2,5m,  które  wystają  ponad  teren.
Bezpośrednio  na  słupach  żelbetowych  montowana  jest  drewniana  rama. Także
struktura przegród uległa zmianie. Ściany od wnętrza są tynkowane i ocieplone 15-
centymetrową warstwą izolacji celulozowej, tak samo docieplona jest podłoga, dach
jest  skośny,  pulpitowy z 15-procentowym spadkiem i  ocieplony 25-centymetrową
warstwą  izolacji  celulozowej.  Dom  jest  dodatkowo  zaizolowany  poprzez
zastosowanie dachu zielonego z 7,5-centymetrową warstwą wegetatywną. Prosta
struktura  dachu  zielonego  opartego  na  miejscowej  ziemi  i  lokalnych  gatunkach
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Ilustracja 25: Dom jednorodzinny, Horndon on the Hill, arch. Jon Broome



roślin umożliwiła wykonanie go przez samych mieszkańców. Jest to o tyle istotne,
że  po  tej  budowie,  projektowanie  i  wykonywanie  dachów  zielonych  stało  się
podstawowym źródłem dochodów właściciela. Należy zwrócić uwagę także na to, że
pulpitowy  dach  zmniejsza  elastyczność  całej  konstrukcji  i  możliwość  prostej
rozbudowy, jak miało to miejsce w przypadku płaskich dachów Segala. 

Nowsze  jest  podejście  także  do  kwestii  energooszczędności  budynku.
Budowa  domu,  jak  w  przypadku  budynków  Segala  była  niskoenergochłonna,
Hilldrop jest jednak lepiej zaizolowany termicznie i bardziej szczelny. Także układ
budynku – rozkład pomieszczeń na osi wschód-zachód, otwarcie przeszkleniami na
południe  i  pulpitowe  ukształtowanie  dachu,  tak  by  ściany  południowe  miały  jak
największą a północne jak najmniejszą powierzchnię – związany jest nie tylko z
otwarciem budynku na daleką perspektywę, ale i z próbą pozyskiwania pasywnych
źródeł energii. Architektura i konstrukcja budynku podporządkowane są więc niskiej
energochłonności budowy i wysokiej energooszczędności budynku.

• Architektura i estetyka

Architektura budynku pozwala odnaleźć cechy wspólne z projektami Segala i
to mimo tego, że zrezygnowano z zastosowania charakterystycznych zewnętrznych
płyt  i  listew elewacyjnych,  a  na  dachu  znajduje  się  roślinność.  Jest  to  zasługa
przede  wszystkim  poderwanej  szkieletowej,  drewnianej  konstrukcji,  dużych
przeszkleń  i  okapów.  Dom  na  100m2  powierzchni  netto posiada  kuchnię,  pokój
dzienny  z  jadalnią,  łazienkę,  przedpokój,  trzy  sypialnie  w  tym  jedną  z  łazienką
gospodarzy. Pomiędzy strefą dzieci a strefą rodziców znajduje się strefa dzienna z
kuchnią,  jadalnią  i  salonem.  Garaż  jest  połączony  i  stanowi  jedną  bryłę  z
budynkiem. W późniejszych latach właściciel rozbudował południowy taras. 

– „Oasis Children's Venture” /Londyn (karta przykładu nr 9)

• Finansowanie i organizacja

Budynek organizacji  „Oasis  Children's  Venture”  jest  ciekawym przykładem
nie tylko budynku powstałego dzięki pracy pracowników organizacji i wolontariuszy
ale  także  „ponownego  użycia”  budynku.  Pawilon  powstał  dzięki  rozbiórce,
przeniesieniu i złożeniu od nowa, choć w innej formie dotychczasowego biura Coin
Street  Community  Builders.  Pierwszy  budynek  powstał  więc  w  roku 1989  i
zaprojektowany  został  przez  pracownię  Architype.  „Drugie  życie”  budynku
rozpoczyna się w roku 2012 przy ul. Priory Grove, w londyńskiej dzielnicy Stockwel
wraz z oddaniem do użytku budynku projektowanego przez Bena Barfielda-Marksa i
Matta  Atkinsa.  Budowa trwała  około  roku,  jednak poprzedzały ją  dziesięcioletnie
starania. 

Impulsem  do  przeniesienia  obiektu  była potrzeba  budowy  nowego  biura
stowarzyszenia  i  stworzenia  dodatkowej  powierzchni  do  zabaw we  wnętrzu.  Za
przeniesieniem budynku i złożeniem go „własnymi siłami” przemawiała stosunkowo
niska  cena  tego  rodzaju  inwestycji  i  możliwość  wspólnej  budowy.  Aspekt
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propagandowy – powtórne użycie budynku – był dodatkowym argumentem za tym
wyborem.  Joanne  Brown,  przewodnicząca  organizacji  podkreślała,  że:  „Od  razu
zgodziliśmy się  na ponowne przeniesienie budynku segalowskiego typu – Oasis
oparte jest na etosie zrównoważonego rozwoju – a uszczknięcie przy tym kawałka
historii architektury było jak zwycięstwo na loterii”103.

Budynek powstał dzięki pracy pracowników i wolontariuszy (60 osób) przede
wszystkim na budowie. Projekt i nadzorowanie inwestycji należało do zadań „Oasis
Children's  Venture” i  nie  było  szerzej  konsultowane  z  lokalną  społecznością,
użytkownikami ani rodzicami użytkowników budynku. Zatem zakres partycypacji
był podstawowy i ograniczał się do wspólnej budowy.

Organizacja budowy zakładała rozebranie budynku i złożenie w zmienionej
formie. Olbrzymie znaczenie miała tu więc konstrukcja, która posługuje się suchymi
łączeniami elementów, niewielkimi wymiarami i prostotą. Są to cechy, które już w
przypadku domu własnego z 1962 roku zapewnić miały Segalowi łatwą rozbiórkę
budynku. 

• Konstrukcja

Ponowne złożenie obiektu ułatwiło modernizację  konstrukcji, która nie odbiega od
typowego segalowskiego schematu.  Wymienione zostały okna oraz wymieniono i
pogrubiono izolację ścian i dachu. Do pierwotnej ściennej izolacji z wełny drzewnej
(25 cm), dodano 50 cm izolacji natryskowej z pianki izolacyjnej. Dach zaizolowany

103 broszura Oasis: Community Building Rescue. The Story So Far,  [tłum. własne], Oasis Children's 
Venture, Londyn 
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Ilustracja 26: Zabudowa Oasis Children's Venture, Londyn, arch. Ben Barfield-Marks, Matt Atkins



został  poprzez  zamontowanie  waty  szklanej  pomiędzy  krokwiami  i  docieplony
płytami z pianki izolacyjnej montowanej na krokwiach. Izolacja termiczna podłogi z
waty szklanej została zamontowana pomiędzy legarami. Takie zabiegi zmniejszyły
zużycie energii potrzebnej do funkcjonowania budynku. W tym projekcie kluczowa
jednak  była  energochłonność  budowy.  Ponowne  użycie  elementów  budynku  ją
minimalizowało. Rozbiórka  i  przeniesienie  budynku  umożliwiło  powtórne
wykorzystanie 70-80% elementów budynku (częściowo w innej funkcji).

• Architektura i estetyka

Architektura budynku jest wciąż typowa dla metody Segala. Jednak budynek,
mimo że wykorzystuje ten sam układ konstrukcyjny i te same elementy budowlane
różni  się  znacznie  od  pierwotnego  obiektu  biurowego.  Zmieniona  została  bryła
budynku,  przebudowana  i  rozbudowana  weranda,  a  także  podniesiony  dach.
Ośrodek na 135m2 powierzchni netto posiada biuro, salę zajęciową, wielofunkcyjną
salę  zabaw,  hol,  zaplecza.  Dodatkowo  wzdłuż  zewnętrznej  ściany  ciągnie  się
weranda o powierzchni 65m2.

Budynek  „Oasis  Children's  Venture” jest  ciekawym  przykładem  budynku
użyteczności  publicznej  wykonanego  przy  pomocy  konstrukcji  Segala.  Poprzez
przenosiny  i  przebudowanie  obiektu  udowadnia  elastyczność  szkieletowej
konstrukcji  drewnianej.  Jest  to  też  przykład  typowy,  ponieważ tak  jak  większość
obiektów użyteczności publicznej wykorzystuje przede wszystkim zalety konstrukcji,
nie posługując się metodą w myśl definicji przyjętej w rozprawie. 
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B. SYNTEZA

5. URBANISTYKA, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

5.1. Urbanistyka

Podstawową determinantą osiedli powstałych zgodnie z metodą Segala jest ich
niewielka skala. Wiązało się to oczywiście z wielkością inwestycji w jakich stosowany
był ten sposób budowy. Jednak – nie myląc skutku z przyczyną – należy stwierdzić, że
mimo wszystko, Segal posługiwał się niewielkimi zespołami urbanistycznymi już od lat
40. XX wieku104. Był to pogląd nawiązujący do organicznej urbanistyki społeczników z
przełomu XIX i XX wieku jak idea miasta-ogrodu Ebenezera Howarda czy późniejszej
idei Broadacre  City Franka  Lloyda  Wrighta.  Pogląd  trudny do  obrony w  kontekście
trudów odbudowy kraju, skali zniszczeń i głodu mieszkań. Pogląd, który jednak trafił na
podatny grunt  trzydzieści  lat  później,  pośród niskiej  zabudowy peryferii  śródmieścia
Londynu.

Podstawową zasadą urbanistyki  osiedli  Segala była  skala obiektów zgodna z
zasadą „nisko a gęsto”, która z jednej strony miała sprzyjać kształtowaniu się lokalnej

104 Walter Segal, Home and environment, Leonard Hill Limited, Londyn 1953 
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Ilustracja 27: Proste układy urbanistyczne osiedli powiązane ze ścieżką/drogą.
Od lewej: osiedle Lewisham faza 1.,  osiedle Hedgehog, osiedle Islington

Ilustracja 28: Gniazdowe układy urbanistyczne osiedli.
Od lewej: osiedle Lewisham faza 2.,  osiedle Diggers, osiedle Greenstreet Hill



wspólnoty,  a  z  drugiej  ułatwić  nadzór  nad  własnym  środowiskiem  mieszkaniowym.
Odpowiednio zawężony dystans pomiędzy budynkami i wynikająca z niewielkiej skali
budynków  odpowiednia  liczba  mieszkańców  pobudzać  miały  współpracę  i  ułatwiać
budowę. W tym duchu o mieście pisze Krzysztof Nawratek, że jest ono ufundowane na
opresji  spotkania  i  współpracy  traktując  ją  jako  element  pozytywny,  twórczy.
Przestrzega on jednocześnie przed zbyt silną opresją lokalnej wspólnoty, najbliższego
otoczenia105. Także  Segal  wydawał  się  zwracać  uwagę  na  ten  problem,  ponieważ
kluczowa w jego metodzie wydaje się zasada balansu pomiędzy „gęstością” spotkań z
sąsiadami, możliwością współpracy a posiadaniem prywatnej przestrzeni, indywidualnej
własności, pomiędzy tym co społeczne a tym co indywidualne.

Na poszukiwaniu takiej równowagi oparte są także plany osiedli, których kształt i
wielkość działki  na  to  pozwalały.  Gniazdowy układ swobodnie rozrzuconych domów
umożliwia  kształtowanie  zarówno  przestrzeni  pólpublicznych  jak  i  prywatnych.  To
pozwala na podkreślanie wrażenia gęstej zabudowy. W przypadku mniejszych działek
urbanistyka osiedla zredukowana zostaje w zasadzie do „rozsypania” domów wzdłuż
ścieżki  lub  drogi.  Swobodny  układ  zabudowy,  chociaż  powtarzalny,  nie  jest  jednak
zasadą:  po śmierci  Segala pojawiły się osiedla kształtowane na siatce ortogonalnej.
Także  teoretyczne  rysunki  Segala  jak  i  niezrealizowane  wcześniejsze  projekty  dla
londyńskich dzielnic  przedstawiają  raczej  zdyscyplinowane układy.  Jednocześnie ten
„małomiasteczkowy” układ osiedli jest najczęściej „niemiejski”, poprzez wydzielenie go z
przestrzeni miasta. Poza jednym wyjątkiem, całe życie skupia się we wnętrzu osiedla
czasem  tylko  dostosowując  się  częścią  budynków  do  miejskiej  ulicy,  jednak  bez
wchodzenia z nią w interakcję (np. przez umiejscowienie wejść do budynków od ulicy),
a najczęściej całkowicie ją ignorując, nierzadko w ten sposób burząc pierzeję.

105 Krzysztof Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!art, Kraków 2008, s.185-195
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Ilustracja 29: „Centrum” osiedla Greenstreet Hill, Londyn, arch. Potter and Holmes, Forever Green



O ile wynikającą już z samego charakteru opisywanych inwestycji zasadę „nisko
a gęsto” można uznać za świadomie stosowaną i konstytutywną, to powtarzający się
także w większości projektów wybór lokalizacji inwestycji na działkach stromych już nie.
Konstrukcja i rzemieślnicza technologia budowy zaproponowana przez Segala bardzo
dobrze  sprawdzała  się  w  warunkach  działek  niewielkich,  o  sporym  spadku,  trudno
dostępnych, ale może być ona dowolnie stosowana na działkach łatwych do zabudowy.
W przypadku  opisywanych  przykładów to  raczej  metoda  Segala  dobierana  była  do
działek,  którymi  dysponowały  samorządy,  a  nie  wybór  działki  wynikał  z  przyjętego
sposobu budowy.

5.2. Architektura

Budynki  powstałe  zgodnie  z  konstrukcją  Segala związane  są  z  dwiema
tradycjami  architektonicznymi:  średniowieczną  i  modernistyczną. Szczerość
konstrukcji i materiału, prawda zawarta w strukturze budynku, ale także rzemieślniczy
sposób budowy domów przywodzą na myśl budynki średniowieczne. Dopominając się o
te  cechy  architektury,  także  architekci  modernistyczni  odwoływali  się  do  budynków
gotyckich.  Szczerość  i  adekwatność  konstrukcji  były  tym,  na  co  wskazywali
reformatorzy architektury końca XIX i początku XX wieku, tacy jak William Morris czy Le
Corbusier: „Kiedy katedry były białe, w Europie kształcono do zawodów, jakich usilnie
domagała się nowa, cudowna, niezwykle śmiała technika, której użycie pozwalało na
tworzenie  nieznanych  wcześniej  układów  form”106.  Tak  więc  szczerość:  konstrukcji,
materiału  i  formy,  szczerość  w  zakresie  możliwości  technicznych  i  stosunków
społecznych jest tą cechą architektury budynków Segala, która pozwala rozpatrywać ją
zarówno  z  punktu  widzenia  średniowiecznej  tradycji  budowy  szkieletowych  domów
drewnianych, wernakularyzmu, jak i ruchu modernistycznego.

Walter Gropius twierdził, że „nie istnieje coś takiego jak  styl międzynarodowy,
chyba  że  mamy na  myśli  osiągnięcia  techniczne  naszych  czasów o  uniwersalnym
zasięgu, współtworzące zaplecza intelektualne każdego cywilizowanego narodu.  (…)
Stalowy lub żelbetowy szkielet, okna pasmowe, płyty na wspornikach, czy całe skrzydła
budynków  na  słupach  są  wyłącznie  bezosobowymi,  nowoczesnymi  środkami  –
rodzajem  surowego  materiału  –  które  umożliwiają  powstawanie  zróżnicowanych
regionalnych  zjawisk  architektonicznych.  Analogicznie,  osiągnięcia  konstrukcyjne
gotyku  (…)  stały  się  częścią  wspólnego  międzynarodowego  doświadczenia  –  a
równocześnie  umożliwiły  zaistnienie  ogromnej  liczby  lokalnych  odmian  ekspresji”107.
Segal nie przeoczył żadnej  z pięciu zasad nowoczesnej architektury Le Corbusiera108.
Nie jest to jednak zabieg formalny. „Osiągnięcia techniczne”, o których mówił Gropius,
posadowienie  budynków na  słupach  i  oderwanie  parteru  od  terenu  są  dla  Segala

106 Le Corbusier, Kiedy katedry były białe. Podróż do kraju ludzi nieśmiałych, Centrum Architektury, 
Warszawa 2013, s.3

107 Walter Gropius, dz. cyt., s.15
108 Były to: 1. Podpory; 2. Ogrody na dachu; 3.Wolny plan; 4. Horyzontalne okna; 5. Wolna fasada. za: Le 

Corbusier, Pierre Jeanneret, Five Points for a New Architecture, przeł. Łukasz Stępnik, [dostęp: 
04.10.2015], dostępny: http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2011/02/le-corbusier-i-pierre-jeanneret-
piec.html
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funkcjonalnymi  narzędziami,  z  których korzysta;  dzięki  temu  konstrukcja  Segala jest
niedroga i dostosowana do trudnych i przez to tańszych działek. Płaski dach związany
jest z wyborem konstrukcji szkieletowej – ramowej i jest najłatwiejszym rozwiązaniem,
dostosowanym  do  umiejętności  mieszkańców.  Szkielet  umożliwia  swobodne
komponowanie  planów,  a  współudział  mieszkańców  w  projektowaniu  umożliwia
wykorzystanie  tego  narzędzia  w  kształtowaniu  układu  funkcjonalnego  domu
dostosowanego  do  potrzeb  poszczególnych  gospodarstw  domowych.  Szkielet  oraz
modularna  konstrukcja  ścian  zaproponowana  przez  Segala  umożliwiają  swobodne
kształtowanie  okien  o  dużych  powierzchniach,  oraz  stosowanie  okien  wstęgowych.
Segal w swoich projektach wykorzystywał modernistyczne „zdobycze” takie jak
modularność,  prefabrykacja,  wykorzystanie  przemysłowych  produktów  czy
optymalizacja  konstrukcji.  Co  istotne,  sposób  użycia  tych  technik  przez
architekta był świadomy zarówno w sensie architektoniczno-budowlanym, jak i
społecznym.

Estetyka  budynków  Segala  odpowiada  zasadzie  szczerości.  Skromność
środków  i  możliwości  jest  zasadą  estetyczną, „wszystkie  elementy  wyraźnie
przyporządkowane  są  funkcji”109.  Charakterystyczne  elementy  budynków

109 Marcin M. Kołakowski, Wzajemna pomoc..., dz.cyt., s.40

103

Ilustracja 30: Elewacje budynków. Odchodzenie od elewacji modularnych na rzecz okładziny z desek.
Od lewej: Elewacje modularne z listwami na łączeniu płyt: osiedle Lewisham faza 1., osiedle Diggers;

Elewacje modularne i częściowo z okładziną z desek: osiedle Islington, osiedle Greenstreet Hill;
Elewacje  pokryte okładziną z desek: osiedle Hedgehog

Ilustracja 31: Dachy budynków. Odchodzenie od dachów płaskich na rzecz dachów skośnych.
Od lewej: Dachy płaskie: osiedle Lewisham faza 2.; Dachy pulpitowe: osiedle Diggers; Dachy

dwuspadowe, łamane: osiedle Islington; Dachy dwuspadowe: Hedgehog



projektowanych  przez  Segala,  jak  drewniane  listwy  na  łączeniu  płyt,  modularność
układu okien czy okapy związane są ze strukturą budynku. Nie estetyka więc a zasada
szczerości  jest  charakterystyczną  cechą  architektury.  Późniejsze  zmiany w estetyce
budynków,  powstałych  po  1985  roku,  także  są  następstwem  zmian  w  zakresie
technologii (np. zmian standardów izolacyjności budynków), wiążą się więc z zasadą
szczerości architektury.

Układ szkieletowy i poderwanie budynków potęgują wrażenie lewitujących brył.
Jest  to  estetyka  wczesnego  modernizmu  bliskiego  funkcjonalizmowi.  Wrażenie
skromności  i  surowości  jest  jednak  przełamywane  dużą  liczbą  ganków,  werand,
schodków, pergoli, a także ilością zieleni. Marcin M. Kołakowski nazywa to „estetyką
tektoniczną”  i  wyjaśnia,  że  „Segal  unikał  sytuacji,  gdzie  poszczególne  fragmenty
budynku zbyt mocno dominowałyby nad innymi”110. Ma to związek z bardzo czytelną,
hierarchiczną strukturą konstrukcji. Niewielka skala założeń i małe odległości pomiędzy
budynkami, kształtują intymne przestrzenie.  Zamysł estetyczny oparty jest bardziej
na  działaniu  w  środowisku,  zespole  a  także  kontekście  społecznym  niż
indywidualnych proporcjach. Budynki te charakteryzują się także spójną stylistyką.
Pomimo  złożoności  obiektów,  wynikającej  z  licznych  przekształceń  budynków,
architektura  ta  wyróżnia  się  swego  rodzaju  ładem  formalnym,  który  jest  efektem
korzystania z tych samych wzorców i technologii. To, co nazwać można modernistyczną
„estetyką  podążającą  za  funkcją”,  opisać  można  także  jako  przedprzemysłową
wspólnotę  budowniczych. Leon  Krier  zwracał  uwagę,  że  „charakter  i  estetyka
[architektury  wernakularnej  i  lokalnego  stylu]  powstają  dzięki  nieskończenie
zróżnicowanemu,  inteligentnemu powtarzaniu  podstawowego  (…)  repertuaru
formalnego i typologicznego”111.

Pomimo modernistycznej estetyki projekty Segala, charakteryzujące się skalą
i  odpowiednią do niej  rzemieślniczą techniką budowy,  bliskie są budownictwu
wernakularnemu. Praca ręczna, niewielkie elementy konstrukcyjne, tak projektowane
by można było na budowie objeść się bez maszyn, lekkość konstrukcji miały znaczenie
ekonomiczne i wynikały z przyjętej gospodarczej metody budowy, ale były też dążeniem

110 Tamże, s.40
111 Leon Krier, Architektura wspólnoty, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011, s.53
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Ilustracja 32: „Lewitowanie” brył budynków.
Od lewej: osiedle Lewisham faza 1., osiedle Diggers, osiedle Hedgehog 



do stworzenia systemu konstrukcyjnego właściwego dla danej społeczności, jej potrzeb
i możliwości. Tak by każdy mieszkaniec mógł przejąć znaczną część władzy nad swoim
środowiskiem  mieszkaniowym.  Walter  Gropius  wskazywał  na  rzemieślniczy  w  swej
istocie  charakter  takiego  podejścia:  „Różnica  między  przemysłem  a  rękodziełem  w
mniejszym  stopniu  wynika  z  odmiennego  charakteru  używanych  narzędzi,  a  w
większym z tego, iż w pierwszym przypadku mamy do czynienia z podziałem pracy, w
drugim zaś – z niepodzielną kontrolą sprawowaną przez jednego wykonawcę”112. Warto
przy tym dodać,  że takie  rzemieślnicze,  w dużej  mierze wernakularne podejście  do
architektury było jednym z podstawowych założeń Bauhausu. 

Odwoływanie  się  w  kontekście  metody  Segala do  opinii  Leona  Kriera  i
architektury  wernakularnej,  co  za  tym  idzie:  regionalnej,  wymaga  wyjaśnienia.
Architektura regionalna oparta jest na pojęciu regionu (wspólnota klimatu, dostępu do
materiałów i technologii, tradycji) i lokalnej techniki budowy. Dziś jednak, po rewolucji
przemysłowej  i  XX-wiecznym  rozbiciu  tradycyjnych  społeczności,  definicja  regionu
wymaga doprecyzowania. W tym kontekście Barbara L. Allen proponuje, przyjętą w tej
pracy,  definicję  regionu jako konstruktu  społecznego:  „W większości  przypadków,  to
aktywności i praktyki mieszkańców są tym, co czyni te miejsca tym, czym są, nadaje im
nazwę i pozwala je zrozumieć. Region staje się kontekstem dla praktyk kulturowych, a
poprzez nie nabiera znaczenia”113. W tym rozumieniu granice regionu biegną raczej w

112 Walter Gropius, dz. cyt., s.28
113 Barbara L. Allen, On performative regionalism, [w:] Vincent B. Canizaro  [red.], Architectural regionalism,

[tłum. własne], Princeton Architectural Press, Nowy Jork, 2007, s. 420
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Ilustracja 33: Zabudowa osiedla Lewisham faza 1., ul. Segal Close, Londyn, arch. Walter Segal 



poprzek społeczności niż szerokości geograficznych114.

Kolejnym kluczowym czynnikiem kształtującym regionalną architekturę, który z
pewnymi  zastrzeżeniami  bliski  jest  metodzie jest  stosunek  społeczności  do  lokalnej
techniki budowy, rozumienie jej i akceptacja. Projektowanie z miejscową społecznością,
wykorzystywanie „jej technik” pozwala działać w zgodzie z systemem wartości „opartym
na zasadach etyki środowiskowej i praktykować te wartości”115. Konstrukcja Segala nie
jest jednak lokalną techniką, nie jest zakorzeniona w społeczności budowniczych, choć
pewne jej elementy nawiązują do historycznej angielskiej konstrukcji szkieletowej. Jest
ona zewnętrzna względem wspólnoty: jej akceptacja jest warunkiem wzięcia udziału w
projekcie. Dodatkowo społeczność budowniczych jest nową społecznością bez własnej
tradycji  i  technologii.  By  tę  architekturę  interpretować  przez  pryzmat  regionalizmu,
kluczowy jest akt przyjęcia jej za „swoją”, rozumienia jej, rozwijania i posługiwania się tą
technologią przez budowniczych jako podstawową.

Także świadomie  zaprojektowana  otwartość  na  zmiany  i  organiczność  tej
architektury,  wyrażająca  się  liczbą  werand,  dobudówek,  schodków,  a  następnie

114 [więcej:] Mateusz Gierszon, Budując wartości. Regionalne pogranicza modernizmu, Rzut, (2)2004, 
Warszawa, s.63

115 Andrzej Baranowski, Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wydawnictwo Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk 1998, s. 97
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Ilustracja 34: Dom jednorodzinny na osiedlu Lewisham faza 2., dom rozbudowany o ganek ze świetlikiem
i ogród zimowy, w trakcie dobudowy "domu na drzewie", Londyn, arch. Walter Segal, Jon Broome



remontów  każe  zwrócić  uwagę  na  cechę  architektury  Segala,  która  zgodna  jest  z
definicją  architektury  przedmodernistycznej  i  wernakularnej  sformułowanej  przez
Rosemary V.  Hathaway,  a  którą  przytacza  Jarosław Szewczyk:  „użytkownik  traktuje
obiekt architektoniczny nie jako skończoną (przynajmniej pod względem estetycznym)
całość, lecz jako przedmiot użytkowy, który można i należy dowolnie przekształcać w
zależności  od  chwilowych  potrzeb i  upodobań”116.  Tę  ambiwalentną postawę wobec
estetyki  architektura  wernakularna  dzieli  z  wczesnym  modernizmem,  zachwyconym
integralnością,  szczerością  i  utylitarnością  architektury  średniowiecza.  Zatem
porównanie budynków Segala do średniowiecznych domów wydaje się uzasadnione
także pod względem filozofii kształtowania budynku. Tak jak wernakularne budownictwo
w  wiekach  średnich,  tak  architektura  proponowana  przez  Segala  kształtowana  jest
według innej skali niż architektura monumentalna; nie tylko różna jest miara fizyczna,
ale  także miara zainwestowanych środków,  oczekiwanej  długowieczności,  czy różna
miara estetyki.

Architektura,  którą  proponował  Segal, lokująca  się  na  marginesie
modernizmu, jest – przyjmując poczynione zastrzeżenia – do pewnego stopnia
spójna  z  definicją  architektury  wernakularnej.  Charakterystyczne  dla  niej  i
wspólne  z  architekturą  wernakularną  są:  rzemieślniczy  sposób  budowy,
technologia  „należąca”  do  lokalnej  społeczności  i  przez  nią  twórczo
wykorzystywana  oraz  użytkowe  podejście  do  budynków.  Być  może  problem
ulokowania  architektury  Segala  na  granicy  ruchu  nowoczesnego i  budownictwa
regionalnego  rozwiązał  Jon  Broome,  który w  swoich  pismach  podkreślał,  że  „domy
Segala ukazują odpowiednią dla naszych czasów wernakularność (...) Jest to w swej
istocie współczesna wersja średniowiecznej drewnianej konstrukcji szkieletowej. Jednak
tak jak domy te  są ucieleśnieniem czasów przedindustrialnych,  tak samo mogą być
wcieleniem ery postindustrialnej”117.

5.3. Konstrukcja i rozwiązania budowlane

– Konstrukcja nośna

System konstrukcyjny stosowany przez Segala w realizacjach wykonanych
zgodnie  z  jego  metodą  oparty  został  na  drewnianym,  szkieletowym  systemie
zastosowanym w roku 1962 w domu własnym Segala w Highgate w Londynie. W
następnych latach architekt wraz ze współpracującym z nim na stałe cieślą Fredem
Wadem  dodatkowo  uprościł  konstrukcję  i  pomniejszył  wymiary  elementów
konstrukcyjnych. W ciągu przeszło pięćdziesięciu lat stosowania opracowanej przez
Segala konstrukcji największe zmiany nastąpiły w dziedzinie kształtowania struktury
przegród  (szczelności  i  izolacyjność  termiczna),  instalacji  i  kształtowania  detali
budowlanych. Zmiany te nie miały jednak wpływu na zasadnicze cechy segalowskiej

116 Jarosław Szewczyk, Regionalizm w teorii i praktyce architektonicznej, [w:] „Teka Kom. Arch. Urb. Stud. 
Krajobr.” – OL PAN, OL PAN, Lublin, 2006, s.104

117 Jon Broome, The Segal method: special issue, [tłum. własne], „Architects' Journal”, vol.183 no.45, 
wrzesień 1986, Londyn, dz. cyt., s.47
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konstrukcji. W związku z tym, a także w celu lepszej czytelności, opis konstrukcji,
oparty będzie na konkretnych przykładach konstrukcji zastosowanych w Lewisham,
faza 1 i  2.  Jednocześnie z powodu szybkiej  dezaktualizacji  rozwiązań Segala w
zakresie  kształtowania  przegród  budowlanych,  ich  izolacyjności  i  szczelności,  a
także  różnorodności  późniejszych  rozwiązań,  temat  energooszczędności  i
energochłonności konstrukcji opisywany jest indywidualnie.

Konstrukcja Segala oparta jest na następującym układzie: 

• Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe o wymiarach w rzucie 600x600mm posadowione są na
głębokość min. 900mm. Stopy wylane są bezpośrednio w ziemi, bez szalunku, a na
ich wierzchu wtopiona jest betonowa płyta chodnikowa, która wystaje 50mm ponad
teren.  Broome  twierdzi,  że  lekka  i  sztywna  konstrukcja  umożliwia  „stawianie
budynku raczej na gruncie niż posadowienie w nim”118.

• Szkielet konstrukcyjny 

Szkielet konstrukcyjny wykonany jest z drewnianych słupów (50x150mm) i
belek (50x200mm) i przybiera kształt prostokątnej ramy, od której odchodzą słupy
fundamentowe i belki okapów. Belki podłogi, stropu i dachu skręcane są śrubami na
sztywno po dwóch lub jednej stronie słupa w pozycji leżącej. Ramy wykonane w ten
sposób  są  następnie  podnoszone  do  pionu  co  ok.  3000-4000mm,  w  module
600+50-milimetrowym (max. do sześciu modułów) i ustawiane na fundamentach:

◦ Słupy w ramie rozstawione są co max. 4000mm. Słupy nie są zakotwione
w  stopach,  a  jedynie  swobodnie  na  nich  stoją.  Jako  hydroizolację
odcinającą  drewniany  słup  od  betonowej  stopy  użyto  płyt  ołowianych
wtykanych między szkielet a fundament po wypoziomowaniu i połączeniu
elementów konstrukcyjnych.

◦ Belki  ramy  są  pojedyncze  (ramy  skrajne)  lub  zdwojone  (ramy
wewnętrzne).  Rozróżnienie  to  wynika  z  optymalizacji  konstrukcji  i
założenia, by wszystkie belki niosły zbliżony ciężar. 

118 Tamże, s.45
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Ilustracja 35:Charakterystyczne elementy konstrukcji Segala.
Od lewej: ramy konstrukcyjne przy okapie, zdwojone belki ramy przy okapie, ramy konstrukcyjne

przy fundamencie, fundament punktowy. 



Dodatkowo,  pod  powierzchnią  całego  budynku  zdejmowana  jest
dziesięciocentymetrowa,  wierzchnia  warstwa  humusu.  Następnie  po  obwodzie
budynku układane są na piasku płyty,  a  powierzchnia wewnątrz  wypełniona jest
żwirem.

W proponowanym przez Segala układzie konstrukcyjnym bardzo ważną rolę
odgrywa belka nośna podłogi, która oprócz ugięcia związanego z ciężarem podłogi
utrzymuje sztywność ramy. Dzięki tej belce przekroje słupów mogą być niewielkie a
ich  osadzenie  na  fundamentach  swobodne,  ponieważ  belka  minimalizuje
wyboczenie słupów. 

Układ  konstrukcyjny  kolejno  stawianych  na  fundamentach  ram  jest
usztywniany początkowo tymczasowymi belkami i zastrzałami, następnie legarami
podłogi, stropu i belkami dachu układanymi w rozstawie 600+50mm poprzecznie do
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Ilustracja 36: Schemat konstrukcji Segala



ram, a także stałymi zastrzałami w kształcie litery „X” (50x150mm), montowanymi
poprzecznie do układu konstrukcyjnego, w środkowej części budynku. W przypadku
parterowych budynków zastrzały mogą być zastąpione mieczami znajdującymi się
pod podłogą parteru. 

Konstrukcja Segala przedstawiona w powyższych akapitach była stosowana
w projektach, których autorem był Walter Segal, ale znalazła zastosowanie także w
projektach  powstałych  po  śmierci  architekta.  Poszczególne  rozmiary  elementów
konstrukcyjnych zmieniały się wraz z kolejnymi projektami, ale schemat konstrukcji i
rozwiązania konstrukcyjne zostały niezmienione. 

– Przegrody budowlane 

• Dach i podłoga

Po wykonaniu szkieletu konstrukcyjnego i jego usztywnień istnieje możliwość
przekrycia  dachu.  Wykonanie  dachu  na  wczesnym  etapie  umożliwia  ochronę
konstrukcji przed opadami. Segal w swoich projektach proponuje dach płaski z
okapami jako najprostszy w tym układzie konstrukcyjnym: 

◦ Bezpośrednio  na  belki  dachowe  kładzione  są  twarde  płyty  z  wełny
drzewnej, pokryte trzema warstwami papy bitumicznej. 

◦ Papa nie jest mocowana mechanicznie do płyt w celu ochrony warstwy
izolacyjnej przed pęknięciem podczas ruchów elementów konstrukcyjnych
budynku. 
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Ilustracja 37: Szkielet konstrukcyjny zabudowy osiedla Greenstreet Hill, Londyn, arch. Potter and
Homes, Forever Green 



◦ Papa dodatkowo zabezpieczona jest warstwą żwiru (40mm). 

Dach nie  posiada spadków,  a  po  jego obwodzie  ukształtowana jest  mała
attyka,  która  zatrzymuje  cienką  warstwę  wody  na  dachu.  Ma  to  na  celu
przeciwdziałanie  nagłym  zmianom  temperatury  papy.  Segal  nie  stosował  rynien
więc nadmiar wody przelewany jest przez attykę po całym obwodzie dachu. Izolacja
termiczna  dachu  znajduje  się  pod  płytami  z  wełny  drzewnej,  pomiędzy belkami
dachu  z  pozostawieniem  pustki  powietrznej  ponad  izolacją.  Wentylacja  pustki
powietrznej  odbywa się  przez nieszczelności.  W strukturze dachu proponowanej
przez  Segala  w  projektach  Lewisham  faza  1.  i  2.  brak  jest  warstw  wiatro-  i
paroizolacji.
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Ilustracja 38: Schemat układu przegród zewnętrznych



Przed  rozpoczęciem  budowy  ścian  zewnętrznych  kształtowana  jest
izolowana podłoga parteru. Pomiędzy warstwą izolacyjną a deskowaniem podłogi
istnieje  pustka  powietrzna  przeznaczona  na  przestrzeń  do  rozprowadzania
instalacji. W strukturze podłogi proponowanej przez Segala brak jest wiatroizolacji
czy izolacji przeciwwodnej podłogi. Hydroizolacja zastępowana jest wykładziną PCV
jako wykończeniem podłogi łazienek i ewentualnie kuchni.

• Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne są trójwarstwowe: 

◦ Zewnętrzny  panel  wodoodporny  z  malowanych  farbą  emaliową  płyt
włókno-cementowych, 

◦ Wypełnienie wykonane z wełny drzewnej (50mm), 

◦ Wewnętrzne wykończenie wykonane z płyt g-k. 

Wszystkie elementy montowane są „na sucho”. Wykończenie wewnętrzne i
zewnętrzne panele mocowane są do podwalin i belek stropu. Łączenia płyt i paneli
są uszczelniane i maskowane drewnianymi listwami. 

W  strukturze  ściany  proponowanej  przez  Segala  brak  jest  wiatro-  i
paroizolacji.  Z  tego  powodu  pomiędzy  płytami  z  wełny  drzewnej,  za  listwami
maskującymi,  znajduje  się  pustka  powietrzna  służąca  do  odprowadzania
skraplającej się pary wodnej. Nieszczelność tak zaprojektowanej ściany umożliwia
ochronę przed jej kondensacją w ścianie zewnętrznej, a przez to uproszczenie jej
struktury.  Jednocześnie  powoduje  to  duże  straty  ciepła  i  uczucie  przeciągów
wewnątrz domu. Taką samą strukturę posiadają ściany wewnętrzne.
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Ilustracja 39, 40: Struktura przegród w konstrukcji Segala, wystawa Walter's Way The Self-Build
Revolution...



Proponowany przez Segala sposób kształtowania przegród budowlanych na
przestrzeni  lat  był  rozwijany,  co  było  odpowiedzią  zarówno  na  niedostatki
funkcjonalne  wynikające  z  uproszczenia  struktury  ściany  (mostki  termiczne  i
przeciągi  wynikające  z  projektowanego  pozostawiania  szczelin  w  ścianie),  jak  i
zmiany standardów energetycznych budynków i dostępność nowych materiałów.

– Elementy budowlane i instalacje wewnętrzne

Dodatkowe,  zewnętrzne  i  wewnętrzne  elementy  budynku  jak  werandy,
pergole  czy schody nie  odbiegają  od  standardowych  rozwiązań  stosowanych  w
mieszkalnych  budynkach  kształtowanych  na  zasadzie  lekkiego  szkieletu  lub
kształtowane są na zasadzie konstrukcji Segala i powielają jej rozwiązania. Bardzo
ciekawym przykładem są schody. Schody proponowane przez Segala są niezwykle
proste i racjonalne. Zasada budowy schodów powiela szkieletowy i hierarchiczny
system konstrukcyjny budynku i wykorzystuje słupki, stopnice i łaty. Stopnice oparte
są  na  łatach  zamocowanych  do  słupków wysokości  kondygnacji,  skręconych  z
belkami  stropów.  Słupki  tworzą  jednocześnie  barierki  schodów.  W  drugiej,
ciekawszej wersji słupki z przymocowanymi łatami i stopnicami są podwieszone do
belek stropu pracując na rozciąganie. Sztywność konstrukcji zapewniona jest przez
przymocowanie stopnic z drugiej strony do ściany. 

113

Ilustracja 42: Konstrukcja schodów, dom
jednorodzinny na osiedlu Lewisham faza 2.

Londyn, arch. Walter Segal

Ilustracja 41: Model okna zastosowanego na
osiedlach Lewisham faza 1. i 2., wystawa Walter's

Way The Self-Build Revolution...



Okna  zastosowane  w  projektach  Lewisham  faza  1.  i  2. były  oknami
przesuwnymi,  tworzonymi  na  budowie.  Takie  podejście  umożliwiało  obniżenie
kosztów i wiązało się z zasadą zakładającą pozostawienie mieszkańcom dużej dozy
dowolności  w  kształtowaniu  elewacji.  Pomimo  że  Segal  zaprojektował  ciekawe,
niepozbawione pomysłu, proste okna, to przy zastosowaniu pojedynczego szklenia i
przesuwnej  konstrukcji  okazały się  one bardzo nieszczelne.  Wrażenie  przeciągu
potęgowane było  poprzez nieszczelności  ścian.  Okna  w większości  przypadków
zostały  szybko  wymienione  przez  mieszkańców a  pomysł  okien  tworzonych  na
budowie nie był rozwijany.

Na etapie poprzedzającym montaż warstw ścian, montowane są instalacje
wewnętrzne. Instalacje  wewnętrzne  stosowane  w  projektach  Segala  oraz
kontynuatorów jego  idei  nie  posiadają  charakterystycznych  cech.  Montowane  w
przestrzeni  pustki  powietrznej  stropu i  podłogi  parteru są różne w zależności  od
okresu  powstania  obiektu  i  potrzeb  mieszkańców.  Cechą  instalacji  związaną  z
metodą jest próba ich uproszczenia, tak by mogli montować je sami mieszkańcy.
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6. KONSTYTUTYWNE ZASADY I CELE 

Technologia  budowy  domu  oraz  architektura  proponowana  przez  Segala  są
powszechnie traktowane jako elementy wyróżniające metodę Segala. Dla obu definicji
metody  przedstawionych na wstępie rozdziału jest to element wspólny. Różnice – jak
już napisano – polegają na szerszym ujęciu  metody Segala  zawartym w pismach np.
Colina Warda i  przyjętym w tym opracowaniu. Z powodu tych różnic przedstawienie
metody Segala jako zbioru konstytutywnych zasad i celów wiąże się potrzebą pewnych
wyjaśnień. 

Segal  nie  stworzył  „podręcznika”  obejmującego  cały  proces  inwestycyjny,  w
którym  opisałby  zasady  i  cele  proponowanego  sposobu  budowy. Z  tego  powodu
podrozdział  ten  opracowany  został  na  podstawie  realizacji  zgodnych  z  przyjętą  w
dysertacji definicją metody Segala. Definicja ta odwołuje się do budynków mieszkalnych
powstałych w ramach tzw. społecznego subsektora budownictwa. Są to zwarte osiedla
lub  domy  powstające  w  różnych  miejscach,  jednak  w  ramach  jednej  inwestycji.
Konsekwencją przyjęcia „organizacyjnej” definicji jest dalsze poszukiwanie powiązań i
mechanizmów  wzajemnego  potęgowania  pozytywnych  efektów  pomiędzy
rozwiązaniami  architektonicznymi,  konstrukcyjnymi,  organizacyjnymi  i
administracyjnymi.  Efektem  tych  poszukiwań  są  konstytutywne  zasady  i  cele
metody  Segala.  Ich  generalność  i  elementarność  pozwalają  z  kolei  na  próbę
przenoszenia ich i  oczekiwania podobnych efektów w polskich warunkach bez
potrzeby kopiowania szczegółowych, często nieadekwatnych rozwiązań.

Podczas  tworzenia  katalogu  zasad  i  celów  znaczenie  miała  zgodność  z
priorytetami  zawartymi  w definicji,  a  także ich ogólna powtarzalność.  W ten sposób
opracowany zbiór nabiera cech niezmienności pomimo różnych warunków, w których
powstawały  budynki. Kryteria  przyjęte  w  pracy  spełniają  następujące
konstytutywne zasady:

• niewielka skala i duża gęstość zabudowy,

• dostępność techniczna i „fizyczna” (łatwość budowy),

• modularność i elastyczność konstrukcji,

• samorządność użytkowników i ich twórcza rola w procesie,

• pozioma relacja pomiędzy architektem a mieszkańcem,

• dostępność finansowa,

• powszechny dostęp do ziemi. 

Jedynie  ostatnia  zasada:  Powszechnego  dostępu  do  ziemi,  która  po  śmierci
Segala  nie  była  rozwijana  nie  spełnia  powyższych  warunków.  Została  tu  jednak
przywołana ze względu na związek z ideą przyświecającą metodzie i znaczeniem, jakie
nadawał jej sam architekt.
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Za  konstytutywne  cele  stosowania  metody  Segala  uznano  w  tej  pracy
natomiast: 

• uspołecznione projektowanie i budowa

• indywidualizacja środowiska mieszkaniowego

• poszerzenie dostępności mieszkań i zakresu pomocy mieszkańcom

• rozwój indywidualny mieszkańców

• rozwój wspólnoty

Opisywane  w  tym  podrozdziale  zasady  i  cele  są  modelowe  i  –  o  ile  nie
zastrzeżono  inaczej  –  występujące  w  różnych  formach  we  wszystkich  projektach
przedstawianych w pracy. Posiłkowanie się przy ich opisie konkretnymi przykładami ma
na celu jedynie zwiększenie czytelności wywodu.

6.1. Zasady

– Niewielka skala i duża gęstość zabudowy

Pierwszą  zasadą  metody  jest  projektowanie  niewielkich  założeń
urbanistycznych stworzonych z małych obiektów zgodnie z zasadą „gęsto a nisko”.
Niewielka  skala  założeń  związana  jest  z  celem  jakim  jest  uspołecznienie
projektowania  i  budowy  mieszkań  społecznych.  Mniejsza  liczba  uczestników
procesu partycypacji upraszcza ją i wymusza większe zaangażowanie. Dodatkowo
mała  liczba  mieszkańców  ułatwia  tworzenie  się  lokalnej  wspólnoty  i  więzi  z
sąsiadami  a  także  daje  możliwość  bezpośredniego  wpływu  na  środowisko
mieszkaniowe. Z drugiej strony duża gęstość niewielkich założeń związana była z
tym,  że  metoda Segala jest  ideą,  która  wspomagać  ma  budownictwo  masowe,
miejskie. Zatem proponowana niezbyt mała, odpowiednio zbilansowana w stosunku
do wielkości działki, liczba mieszkańców i odpowiednio zawężony dystans pomiędzy
nimi  pobudzać  miały  współpracę,  ułatwiać  budowę  i  pozwalać  na  uzyskanie
miejskiej skali.

Zasada  „nisko  a  gęsto”  związana  jest  także  z  koleją  zasadą  mówiącą  o
stosunkowej łatwości prac na budowie. Wykorzystywanie domów jednorodzinnych w
niewielkich założeniach urbanistycznych upraszcza proces projektowania, logistyki i
budowy, umożliwia wykorzystanie niewielkich elementów konstrukcyjnych i ułatwia
prace budowlane. Umożliwia to oddanie całego procesu powstawania osiedla w jak
najszerszym zakresie w ręce mieszkańców.

– Dostępność techniczna i niewymagające fizycznie prace

Większość  z  faz  budowy  domu  wykonywana  jest  przez  przyszłych
użytkowników. Jest to możliwe dzięki kompleksowemu podejściu do projektu
budowlanego  i  inwestycji:  rozwiązaniom  urbanistycznym,  konstrukcyjnym,
które minimalizują ilość wymagających fizycznie prac, świadomie dobieranym
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rozwiązaniom  i  detalom  budowlanym,  odpowiednio  dobranym  materiałom,
poszerzonemu  projektowi  architektonicznemu,  odpowiedniej  organizacji
inwestycji i niewielkiej skali obiektów. 

System szkieletowy i zminimalizowane fundamenty bez szalunków powodują,
że prace ziemne są stosunkowo proste i niewymagające – wykonują je mieszkańcy
a  jedynie  odbierane  są  przez  kierownika  budowy.  Kierownik  nadzoruje  także
skręcanie  ram  konstrukcyjnych  przez  członków  poszczególnych  gospodarstw
domowych,  a  także  uczestniczy  w  ich  stawianiu  i  pozycjonowaniu.  Proces
podnoszenia i ustawiania ram szkieletu za każdym razem angażuje mieszkańców z
kilku  domów.  Po  usztywnieniu  konstrukcji  i  montażu  belek  podłogi  i  dachu
profesjonalna  ekipa  budowlana  montuje  izolacyjne  warstwy  dachu.  Następnie
mieszkańcy w poszczególnych domach kształtują przegrody budowlane,  montują
elementy budowlane i większość instalacji. Walter Segal podkreśla, że w ten sposób
„każda  rodzina  mogła  budować  we  własnym  tempie  i  w  miarę  własnych
umiejętności”119.

119 Walter Segal, View from a lifetime [tłum. własne], [w:] „Transactions of the RIBA”, Volume 1, Londyn 
1982, [za:] Colin Ward, Talking..., dz.cyt., s.34
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Ilustracja 43: Zestaw zdjęć z budowy osiedla Greenstreet Hill, Londyn, arch. Potter and Homes,
Forever Green  



Możliwy i często stosowany jest także podział pracy, który zakłada budowę
jednego domu przez członków kilku gospodarstw domowych. Wspólna budowa trwa
wtedy do momentu wykonania pełnej, usztywnionej konstrukcji szkieletowej, ale bez
wykonanych przegród budowlanych lub do momentu doprowadzania budynku do
stanu surowego zamkniętego bez ścianek działowych. Ten model budowy ułatwia
rzemieślniczą  specjalizację  mieszkańców,  a  także  ułatwia  dopasowanie  prac
poszczególnych osób do ich zdolności i możliwości. Drugi model budowy zmniejsza
jednak  chwaloną  przez  Segala  niezależność  poszczególnych  gospodarstw
domowych.

Szeroki  zakres  współudziału  użytkowników  w  budowie  był  możliwy
dzięki odpowiedniemu kształtowaniu konstrukcji,  detalu architektonicznego,
ale  także  dzięki  organizacji  inwestycji. Przede  wszystkim  prace  budowlane
poprzedzał  kurs  teoretyczny  oraz  warsztaty  praktyczne.  Projekt  wykonawczy
został  poszerzony  i  dostosowany  do  niewielkiego  doświadczenia
mieszkańców. Zawierał on, oprócz standardowych elementów, instrukcję budowy
„krok  po  kroku”,  schematy  oraz  tabelę  elementów  z  kolumnami  zwierającymi
wymiary, liczbę elementów i miejsce montażu.

Takie  dopasowanie  technologii  budowy  i  konstrukcji  do  braków  w
doświadczeniu budowlanym mieszkańców-budowniczych jest najważniejszą cechą
konstrukcji  Segala.  Sama  konstrukcja  szkieletowa,  projektowana  tak,  by
minimalizować  prace  mokre,  jest  bardzo  łatwa  do  nauki.  Skręcane  są  zarówno
elementy  konstrukcyjne,  jak  i  wykończeniowe.  Konsekwentna  modularność
konstrukcji oraz jej hierarchiczność – od ram konstrukcyjnych, aż po płyty/panele
ścienne, wprowadzają powtarzalność działań i systematyzują pracę. Przywodzi to
także  na  myśl  zasadę  „Stopniowe  usztywnianie”  zawartą  w  „Języku  wzorców”
Christophera Alexandra. Alexander pisał o takim typie konstrukcji, że pozwala ona
na  to,  „by  proces  rzeczywistego  budowania  był  aktem  twórczym.  Umożliwia
stopniowe wznoszenie budynku.  Elementy mogą być  przesuwane,  zanim znajdą
stałe  miejsce.  Wszystkie  szczegółowe decyzje projektowe (…) mogą zapadać w
trakcie procesu budowania. Pozwala to widzieć przestrzeń w trzech wymiarach jako
pewną  całość”120.  Także  w  przypadku  metody  szereg  rozwiązań  i  decyzji
projektowych  związanych  jest  ze  świadomością,  że  budowniczowie  mogą
popełniać błędy wykonawcze i projektowe. Układ słupowy pozwala na zmiany w
zakresie  lokalizacji  ścian,  okien  i  drzwi  przez  większą  część  procesu  budowy,
ponieważ  część  ludzi  dopiero  po  znalezieniu  się  wewnątrz  przestrzeni,  przy
bezpośrednim  z  nią  obcowaniu,  potrafi  podjąć  świadomą  decyzję  dotyczącą  jej
organizacji.  Także dobór  materiałów ułatwia  tego typu  poprawki.  Ten sam układ
słupowy budynku pozwala na podniesienie belki podłogi kilkadziesiąt centymetrów
ponad  poziom  gruntu  i  powoduje,  że  zminimalizowane  są  prace  związane  z
hydroizolacją ścian i podłogi. Struktura ścian i dachu zakłada rezygnację z montażu
wiatro-  i  paroizolacji.  Jednocześnie,  poprzez  zastosowanie  okapów,  ściany  są

120 Christopher Alexander, Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s.973-
974
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zabezpieczone  przed  nieszczelnościami  i  ewentualnymi  pomyłkami  w  budowie
dachu.

Wybór  materiałów  jest  konsekwencją  gospodarczej,  rzemieślniczej,
metody  budowy. Drewno  konstrukcyjne  oraz  elementy  budowlane  wykonane  z
gipso-kartonu,  włókno-cementu  i  wełny  drzewnej  charakteryzują  się  łatwością
obróbki,  elastycznością,  lekkością  lub  niewielkimi  rozmiarami.  Konstrukcja
kształtowana  jest  tak,  by  prace  budowlane  były  jak  najlżejsze  fizycznie:  prace
ziemne są zminimalizowane a  elementy konstrukcyjne  niewielkie.  Do  tego  dach
przekryty na początkowym etapie budowy chroni konstrukcję i budowniczych przed
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.  Niewielka  skala  elementów  i
budynków  umożliwia  wykonanie  niemal  wszystkich  prac  mieszkańcom,  bez
dodatkowych rusztowań czy sprzętu, także bez operatorów tego sprzętu, a więc bez
dodatkowych  kosztów.  Warto  w  tym  kontekście  podkreślić  różnorodny  przekrój
społeczności budowniczych w omawianych w dalszej części pracy przykładach: od
osób młodych, po osoby około 60. roku życia czy samotne matki.

– Modularność i elastyczność

Kolejnymi istotnymi cechami konstrukcji  proponowanej przez Segala są jej
modularność i  elastyczność.  Wykorzystanie modułu wiąże się z systemowym
podejściem  Segala  do  projektu  i  z  możliwością  indywidualizacji
poszczególnych budynków, bez potrzeby dokonywania ponownych obliczeń
wytrzymałościowych. Niewielki  rozmiar  modułu  podstawowego  przy
jednoczesnym  rozstawie  ram  konstrukcyjnych  co  ok.  3-3,6m  (5-6  modułów),
pozwala  na  dosyć  swobodne  kształtowanie  rzutu.  Konsekwentne  trzymanie  się
modułu wywiedzionego z wielkości dostępnych na rynku elementów budowlanych
ma  znaczenie  ekonomiczne:  umożliwia  wybór  dostawców  i  pozwala  na
wykorzystanie  tych  elementów  w  ich  standardowych  wielkościach.  Takie
wymiarowanie  modułów  sprawia  też,  że  konstrukcja  Segala  jest  otwarta  i
progresywna – wykorzystuje dostępne na rynku elementy, ich zamienniki  i  nowe
wersje produktów, a nie skupia się na produkcji elementów przeznaczonych do tego
systemu.

Elastyczność konstrukcji proponowanej przez Segala związana jest także z
szerokimi możliwościami dostosowania budynku do morfologii i charakteru działki.
Punktowe fundowanie i podniesienie poziomu podłogi parteru na słupach umożliwia
dostosowanie  budynku  do  spadków  oraz  budowę  domu  bezpośrednio  przy
drzewach lub przy istniejących sieciach uzbrojenia. 

Otwarty charakter systemu konstrukcyjnego, modularna konstrukcja i „suche”
rozwiązania montażowe ułatwiają  rozbudowę i  przebudowę domów,  zapewniając
mieszkańcom  w  tym  zakresie  pewną  dozę  samowystarczalności.  „Łatwość
przebudowy  sprawiła  jednocześnie,  że  budynki  zachęcają  właścicieli,  by
dostosowywać je do własnych potrzeb”121. Zmiany i konserwacja są tym prostsze, że

121 Marcin M. Kołakowski, Wzajemna pomoc..., dz. cyt., s.41
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mieszkańcy mają  niezbędne umiejętności,  świadomość układu konstrukcyjnego i
potrafią dobrać odpowiednie przekroje elementów nośnych. Rozbudowę budynku w
dowolnym kierunku ułatwia też decyzja o stosowaniu płaskiego dachu. Ian White,
jeden z mieszkańców ul. Walter's Way, na uwagę, że na osiedlu wciąż sporo się
dzieje pod względem aktywności budowlanej, odpowiedział: „Tak, zawsze lecą tam
jakieś wióry, a ludzie naprawdę wiele robią samodzielnie. Każdy, kto posiada choć
odrobinę  zdolności  większość  rzeczy  może  zrobić  sam,  zwłaszcza  przy  użyciu
narzędzi, które są dziś dostępne”122.

Mimo że system konstrukcyjny proponowany przez Segala jest  systemem
powtarzalnym,  a  więc  do  pewnego  stopnia  ograniczającym  ekspresję,  to
elastyczność kształtowania rzutu i elewacji, a także łatwość późniejszych remontów
umożliwiły  indywidualne  kształtowanie  domów.  Potwierdza  to  opinia  M.  M.
Kołakowskiego: „racjonalna modularność jest na pierwszy rzut oka niezauważalna.
Znacznie bardziej  zwracają uwagę możliwości,  z  jakimi mogą być organizowane
ściany segalowskiego domu. Okna duże i małe, przedsionki z kładkami – schodami
lub pergolami tworzą bogaty język skromnej architektury. Różnorodność aranżacji
wnętrza  i  elewacji  malowanych  na  różne  kolory  tworzy  przytulną  naturalną
stylistykę”123.  W ten  sposób  konstrukcja  jest  konsekwentnie  kolejnym,  logicznym
narzędziem umożliwiającym partycypację mieszkańców w każdej  fazie  tworzenia
domu i indywidualizowania ich przestrzeni życiowej.

122 Adam Roberts, dz. cyt., s.60
123 Marcin M. Kołakowski, Wzajemna pomoc..., dz. cyt., s.41
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– Samorządność

Definicja  metody  Segala  przyjęta  w  tej  pracy  zakłada  współudział  i
decyzyjność  mieszkańców  w  trzech  fazach  cyklu  życia  budynku:  projektowania
budynku, realizacji i konserwacji. Definicja ta zawęża jednak ambicje Segala, które
wyczytać można w pracach teoretycznych jego i jego współpracowników np. Colina
Warda (np. postulat banków ziemi czy uspołecznienia procesu tworzenia mieszkań),
a także w realizacjach osiedli Lewisham faza 1. i 2.  Metoda proponowana przez
Segala pomyślana została jako sposób prowadzenia inwestycji tak, by w jak
największym stopniu mogli brać w niej udział i decydować mieszkańcy już w
fazie  projektowania  inwestycji,  projektowania  budynku,  budowy  oraz
zarządzania  osiedlem.  Idea proponowana  przez  Segala zakładała  więc
poszerzanie  samorządności  mieszkańców  w  sprawach  zawiązanych  z  ich
środowiskiem mieszkaniowym i emancypacyjny124 charakter metody.

W  przypadku  opisywanych  projektów  Lewisham  faza  1.  i  2.  mieszkańcy
dopuszczeni zostali do etapu planowania zasad inwestycji już podczas pierwszych
spotkań  mieszkańców,  projektantów  i  przedstawicieli  samorządu  w  sprawie
inwestycji. Podejmowaniu kolejnych decyzji towarzyszył proces samoorganizacji aż
do założenia stowarzyszenia, od początku „tuzin osób utworzyło komitet sterujący,
który  podjął  się  szerzenia  idei.  Od  tego  momentu  to  ich  entuzjazm  był  siłą
napędową przedsięwzięcia”125. Mieszkańcy byli stroną w rozmowach z urzędnikami i
w  niektórych  przypadkach  brali  na  siebie  ciężar  prowadzenia  procedury
administracyjnej.  Równolegle  z  przygotowaniem inwestycji  trwały  wspólne  prace
projektowe.

Metoda  zakłada,  że  w  budowlanej  fazie  inwestycji  mieszkańcy są  niemal
całkowicie  samowystarczalni.  Dobór  rozwiązań  konstrukcyjnych,  budowlanych  i
materiałowych  ma na  celu  umożliwienie  mieszkańcom budowy własnego  domu.
Zakorzeniona  kulturowo  forma  i  konstrukcja,  a  także  forma  projektu  i
przeprowadzony cykl  wykładów wraz  z  warsztatami  sprawiają,  że  proponowana
metoda jest  zrozumiała  i  akceptowana  przez  mieszkańców.  Ważne  wydaje  się
także, że fizyczna praca przy tak zaplanowanej  inwestycji  jest  inkluzywna. Takie
podejście  do  inwestycji  uczy  użytkowników  tego,  jak  budynek  „działa”.
Przygotowanie budowlane związane z budową  metodą gospodarczą umożliwiało
także  przekazanie  obowiązku  konserwacji  budynku  mieszkańcom,  co  było
elementem  umożliwiającym  dalsze  przebudowy  i  rozbudowy  domów,  ale  także
dodatkowym obowiązkiem. 

W  części  inwestycji  (Lewisham  faza  1.  i  2.)  zastosowana  została  także
administracyjna  metoda  dochodzenia  przez  mieszkańców  do  pełnej  własności

124 Słowa emancypacja i emancypowanie (łac. emancipatio) rozumiane są tu, i tak będą rozumiane w 
dalszej części pracy, w pierwotnym, rzymskim znaczeniu: jako usamodzielnienie i samostanowienie, czyli 
zmianę protekcjonalnej relacji pomiędzy samorządem lub stowarzyszeniem mieszkaniowym a 
mieszkańcem. 

125 Jon Broome, Brian Richardson, dz. cyt., s.59
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domu, poprzez wykup udziałów samorządu (zasada podobna do Right to buy), która
prowadziła  do  pełnej  samorządności  mieszkańców  w  zakresie  zarządzania
osiedlem.

Zaznaczyć jednak  należy,  że  architekt  projektujący  taki  system  miał
decydujący  wpływ  jedynie  na  proponowany  układ  konstrukcyjny  i  rozwiązania
budowlane,  a  co  za  tym  idzie:  na  współudział  mieszkańców  w  zakresie
projektowania  i  budowy  oraz  samodzielnej  konserwacji  i  wprowadzania
ewentualnych późniejszych zmian w budynkach. Te narzędzia pozwoliły Segalowi
także na „projektowanie” tylko tych celów metody, które są bezpośrednio związane z
budową i projektowaniem domu. Niemniej uwagę przykuwa niezwykle aktywna rola
architekta, który występując do samorządu z propozycją przygotowanej przez niego
metody, przyjmuje  raczej  rolę  aktywisty  niż  projektanta,  czynnie  uczestniczy  w
poszerzaniu  zakresu  samorządności  mieszkańców  i  sprawuje  pieczę  nad
przestrzeganiem  ustalonych  zasad.  To  wejście  architekta  w  sferę  polityki  i
administracji, nie z pozycji władzy, która kreuje inwestycję, a w roli reprezentanta
mieszkańców, jest interesującym rysem metody Segala i zostało szerzej opisane w
dalszej  części  pracy.  Poszerzenie  samorządności, współdecydowania  przez
mieszkańców także w zakresie projektowania inwestycji i zarządzania osiedlem było
zależne  bardziej  od  tej  aktywnej  postawy  Segala  i  jego  współpracowników  niż
możliwości  „zaprogramowania”  tego  w  projekcie  architektoniczno-budowlanym.
Mimo  że w  pierwszych  realizacjach  osiedli  projektowanych  przez  Segala  we
współpracy  z  Jonem  Broomem  (Lewisham,  faza  1.  i  2.)  można  mówić  o
współdecydowaniu  mieszkańców  we  wszystkich  fazach  inwestycji,  to, za
konstytutywne  dla  metody,  bo  bezpośrednio  związane  z  projektem
architektoniczno-budowlanym  i  praktyką  projektową,  uznać  można  jedynie
samorządność  mieszkańców  w  fazie  projektowania  architektonicznego,
budowy oraz konserwacji i ewentualnej przebudowy.

Należy przy tym podkreślić problematyczność oceny zakresu samorządności
mieszkańców  wpisanej  w  metodę  Segala.  System  konstrukcyjny,  który
zaprojektował  Segal,  mimo że otwarty i  elastyczny,  w gruncie rzeczy był  mocno
zdefiniowany.  Tak  więc  opinia  o  sporym  zakresie  władzy  mieszkańców  nad
projektem  może  się  pojawiać  dopiero  po  akceptacji  przez  budowniczych
narzuconego im systemu budowlanego. Dopiero po zgodzie mieszkańców na ten
„autorytarny” gest i dopiero w organizacyjnej „ramie”  metody zaczyna powstawać
lokalna wspólnota. W związku z potrzebą akceptacji metody przez mieszkańców tak
istotny  jest  problem  doboru  odpowiadającej  ich  możliwościom  i  potrzebom
technologii.

Ten  „autorytarny”  rys  metody  Segala  niewątpliwie  usprawnia  proces
projektowy,  zawężając  zakres  problemów,  które  architekt  rozwiązywał  z
mieszkańcami,  a  także  ułatwia  inwestycję  tworząc  standard  poprzez  dobór
konstrukcji  i  rozwiązań  architektoniczno-budowlanych  związanych  z  kwestiami
ochrony pożarowej, fizyki budowli, ergonomii i ekonomiki budowli. Standard metody
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dodatkowo ułatwia proces nauki  budowy i  umożliwia akceptację  inwestycji  przez
samorząd. 

Segal nie zdecydował się na podejście, o którym w tym samym czasie pisał
Giancarlo  de  Carlo:  „przyznając  użytkownikom  twórczą  rolę  (…)  wszystkie
morfologiczne  i  strukturalne  koncepcje  operacyjne,  które  do  tej  pory  rządziły
produkcją architektoniczną, zostają podane w wątpliwość”126. W ramach konstrukcji
Segala architekt rozwiązał większość z problemów projektowych, które wymagają
specyficznej  wiedzy  i  doświadczenia,  pozostawiając  mieszkańcom  swobodę
działania  dopiero  w  ramach  systemu  budowlano-konstrukcyjnego.  „Autorytarny”
gest  metody  Segala  jest  więc  warunkiem  wstępnym  do  dalszej  współpracy
architekta i mieszkańców. Takie podejście jest zbieżne z opinią Marcusa Miessena:
„partycypacja jest najbardziej skuteczna, kiedy jej struktury są krystalicznie czyste:
jeśli istnieje wyraźny odbiorca, do którego się zwracamy i jeżeli projekt ma wyraźnie
określone  ramy.  W  ich  obrębie  substruktury mogą  już  być  dwuznaczne.
Partycypacja  musi  być  konkretna,  a  nie  uniwersalna.  Wymaga  wyraźnie
zarysowanych  celów  i  zamiarów”127.  Świadomość  granic,  wraz  z  jasno
zdefiniowanym  celem,  a  także  realny  wpływ  i  relatywnie  szybko  widoczne
skutki zadecydowały o poczuciu samorządności mieszkańców.

– Pozioma relacja

Samorządność mieszkańców jako zasada  metody Segala  związana jest  z
inną  niż  dominująca  w  drugiej  połowie  XX  wieku  w  subsektorze  budownictwa
społecznego,  relacją  pomiędzy  architektem  a  mieszkańcem.  Jest  to  relacja
dwuznaczna:  wymaga  zaakceptowania  zasad,  które  w  postaci  metody  są
narzucone mieszkańcom, jednocześnie daje mieszkańcom rzadko wcześniej
spotykaną swobodę kształtowania własnego środowiska mieszkaniowego. 

Z  jednej  strony  więc,  „pionowa”  zależność  między  architektem  a
mieszkańcem charakteryzuje  się  ekspercką  postawą  architekta.  Architekt  tworzy
system budowy opierając się na swojej wiedzy i przypuszczeniach na temat potrzeb
mieszkańców  (także  przypuszczenie,  że  mieszkańcy  chcą  mieć  wybór  jest
założeniem  a priori).  System ten jest proponowany do akceptacji  lub odrzucenia
przez  mieszkańców  bez  prawa  do  negocjacji  jego  zasad. Pomimo  dalszych
rozwiązań,  jakie  niesie  metoda,  jest  to  wciąż  tradycyjna,  ukształtowana  na
przełomie  XIX  i  XX  wieku  postawa  zaangażowanego  społecznie  architekta-
eksperta.

Rzeczywiście, dopiero kiedy mieszkańcy dokonają wyboru uczestnictwa
w inwestycji ich relacje z architektem zmieniają się. Segal proponuje nadanie
architektowi nowej roli i utworzenie nowej, poziomej, do pewnego stopnia osobistej i
bezpośredniej relacji pomiędzy projektantem a mieszkańcami, związanej także ze
skalą  założeń.  W trakcie  budowy rola  architekta  wciąż  jest  istotna,  władza  nad

126 Giancarlo de Carlo, Architektura..., dz. cyt., s.66
127 Markus Miessen, Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013, s.240 

123



projektem związana jest głównie z porządkującym charakterem konstrukcji Segala i
wynikającymi z niej konsekwencjami.  Architekt wciąż zajmuje szczególne miejsce,
wciąż jest specjalistą, jednak specjalistą operującym raczej radą niż władzą – to
zdanie  mieszkańców  ma  charakter  decyzji. Architekt  bardziej  organizuje  ramy
projektu czy inwestycji niż projektuje szczegółowe rozwiązania. Jest reprezentantem
mieszkańców w obliczu  lokalnej  władzy i  administracji,  ale  też  w  bezpośrednim
kontakcie  z  mieszkańcami  stymuluje  proces  partycypacji. Lucien  Kroll,  jeden  z
najbardziej  radykalnych  przedstawicieli  partycypacyjnego  nurtu  w  architekturze,
opisując  rolę  architekta  nie  wierzył,  że  „uczestnicy  mogą  wyłonić  z  siebie
spontaniczne  zespoły  (…)  animator  jest  niezbędny”128,  przypominał  jednak,  że
„architektura  musi  być  tworzona nie  dla,  ale  w imieniu  mieszkańców”129.  Jest  to
zadanie wykraczające poza ramy inżynierii  i jest ono wpisane w  metodę Segala.
Dodatkowo,  zdobyte  na  budowie  umiejętności,  ułatwiające  wprowadzanie  przez
mieszkańców  późniejszych  zmian,  powodują,  że  architekt  jest  tylko  w  pewnym
zakresie projektantem domu, a proces tworzenia/zmiany budynku, dużo dłuższy niż
proces inwestycyjny, w znacznej mierze odbywa się bez niego.

– Twórcza rola mieszkańców

Wyróżniającą  cechą  metody  Segala jest  to,  na  co  zwraca  uwagę  M.M.
Kołakowski:  „Tym  projektem  udało  się  Segalowi  stworzyć  nie  tylko  konkretne
budynki,  ale  przede  wszystkim  zainicjować  proces,  którym  udowodnił,  że
architektura może przyczynić się do zaspokajania ludzkiej  potrzeby współpracy i
tworzenia”130.  Zaspokajanie  tych  potrzeb  w  ramach  sposobu  budowy
proponowanego  przez  Segala  jest  równie  istotne  jak  zaspokajanie  potrzeb
fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych czy społecznych.

Dzięki szerokiej samorządności mieszkańców, cały proces powstawania
osiedli domów jest twórczy. Mieszkańcy zawiązali grupę, która „razem podołała
trudnemu wyzwaniu,  podjęła wiele ważnych,  a przy tym akceptowalnych decyzji,
negocjowała  z  władzami,  pomagała  sobie  nawzajem”131.  Jednak  szczególnie
zwracają  uwagę  cechy  metody,  które  pozwalają  mówić  nie  tylko  o  decyzyjności
mieszkańców,  ale  także o  ich  roli  jako  projektantów. Częściowe wycofanie  się
architekta z komponowania elewacji, doboru kolorów czy formy zewnętrznych
elementów  jak  werandy  czy  pergole  pozostawia  przestrzeń  dla  rozwoju
twórczości mieszkańców.

128 Lucien Kroll, The soft zone, [tłum. własne], „Architectural Association Quarterly” 7[4]:1975, s. 48-59
129 Tamże, s.48-59
130 Marcin M. Kołakowski, Wzajemna pozmoc..., dz.cyt., s.41
131 Jon Broome, Brian Richardson, dz.cyt., s.71
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Standard metody zakłada zdefiniowanie w ramach systemu konstrukcyjnego
wielu kwestii związanych z wiedzą ekspercką. Równocześnie problemy związane z
indywidualizacją  przestrzeni,  jak rozkład funkcjonalny pomieszczeń,  ich wielkość,
lokalizacja  i  wymiary  okien  czy  kolorystyka  elewacji  metoda  pozostawia  jako
otwarte.  Proponowany  przez  Waltera  Segala  sposób  budowy  zakłada,  że
mieszkaniec  jest  współprojektantem  z  prawem  podejmowania  decyzji,  nawet
błędnych.  Zgodnie  z  przytaczanym  już  wzorcem  Christophera  Alexandra,
konstrukcja  tego typu  co  konstrukcja  Segala umożliwia  wprowadzanie  zmian na
budowie, a to pozwala nadrabiać ewentualne braki w umiejętności czytania rzutów,
przekrojów czy niedoskonałą wyobraźnię przestrzenną. Sam Segal  wspominał, że
na budowie pojawiło się bardzo dużo „małych wariacji i innowacji, dodatków, które
[mieszkańcy] wymyślili tylko dlatego, że nie wszystko było do końca zorganizowane
i  opisane”132. Model  organizacji  budowy  i  elastyczność  zasad  dodatkowo
wspomagały swobodę działania mieszkańców. Broome opisywał to w następujący
sposób: „jako że każda rodzina sama buduje swój własny dom, nie ma wymogu,
aby  wszystkie  domy  były  identyczne,  by  zapewnić  każdej  rodzinie  ten  sam

132 Colin Ward, Talking..., dz. cyt., s.34-35
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standard”133.  Wreszcie,  konstrukcja  Segala ułatwia  rozbudowę  domów,  już  bez
pomocy projektanta. W ten sposób wiedza zdobyta podczas budowy i  otwartość
systemu ułatwiają mieszkańcom wejście w samodzielną rolę projektanta. Skutkuje
to  powstaniem  różnobarwnej  mozaiki  indywidualnych  rozwiązań  i  przekształceń
budynku, które jednak zachowują ład formalny dzięki wspólnej technologii.

– Dostępność finansowa

Metoda  Segala została tak  zaprojektowana,  by  mogła  być  jak  najszerzej
dostępna w strefie klimatycznej oraz warunkach formalno-prawnych i społecznych
odpowiadających angielskim. Oznacza to zarówno, że  metoda  zakłada opisywaną
już  dostępność  techniczną  oraz  stosunkowo  niewymagające  fizycznie  prace
budowlane,  jak  i  dostępność  finansową.  Opisanie  dostępności  finansowej  jest
jednak  bardziej  problematyczne  niż  opisywanie  innych  zasad  metody.  Przede
wszystkim  przedstawienie  kosztów  stosowania  metody na  tle  innych  modeli
budownictwa  w  danym  czasie  wykracza  poza  zakres  tego  opracowania.  Takie
proste porównanie, w kontekście celów, jakie stawiane są tego typu budownictwu i
dodatkowych  profitów,  jakie  proponuje  metoda,  wydaje  się  zresztą
niewystarczające.  Wykazane  więc  zostaną  tutaj  jedynie  zaprojektowane
mechanizmy, które mogą przyczynić się do obniżenia kosztów budowy domów. 

Trudność porównania wynika także z tego,  że chociaż zasada finansowej
dostępności jest konstytutywną zasadą metody, to na przestrzeni lat związane z nią
rozwiązania znacznie się zmieniały. W tym miejscu, na tle inwestycji Lewisham faza
1.  i  2.  zostaną  przedstawione  tylko  ogólne  zasady,  wspólne  dla  wszystkich
projektów, a więc podstawowe i możliwe do „zaprogramowania” w ramach metody.

Pisząc o dostępności finansowej jako zasadzie metody, przyjąć można dwie
perspektywy:  mieszkańców  i  samorządów/stowarzyszeń  mieszkaniowych.
Zakładając,  że  cele  społecznego  budownictwa  mieszkaniowego,  tak  jak  metody
Segala, wykraczają  poza  chęć  zapewnienia  schronienia,  to  opisana  w  tym
podrozdziale dostępność finansowa nie oznacza najniższej  możliwej  ceny domu.
Dostępność  finansowa  inwestycji  rozumiana  jest  tu  jako  optymalna  cena
budowy domu w stosunku do celów, jakie stawiane są inwestycji (aktywizacja,
rozwój osobisty mieszkańców, indywidualizacja środowiska mieszkaniowego i
rozwój  wspólnoty).  Dostępność  finansowa  oznacza  także  możliwość
zamieszkania w środowisku mieszkaniowym, do którego budowniczowie nie
mieliby dostępu w inny sposób. 

Optymalizacja  kosztów  oczywiście  ma  znaczenie,  mimo  że  tego  typu
budownictwo  ma  charakter  pomocowy i  wymyka  się  logice  rynku.  Perspektywa
inwestora jest istotna także dlatego, że obniżenie kosztów budowy wiąże się ze
zwiększonymi możliwościami inwestycyjnymi samorządów i stowarzyszeń, a
co za tym idzie – poszerzeniem dostępności pomocy, co jest kolejnym celem
stawianym inwestycji.

133 Jon Broome, The Segal method..., dz. cyt. s.50
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O  tym,  że  domy  projektowane  zgodnie  z  metodą  Segala możemy
nazywać  dostępnymi  finansowo  decydują  dwa  elementy:  ekonomika
konstrukcji i budowy oraz model finansowania inwestycji. 

• Dostępność finansowa metody Segala dla inwestora publicznego 

Ekonomiczna  optymalizacja  konstrukcji  została  już  częściowo  opisana  w
poprzednim podrozdziale. Decydują o niej takie cechy systemu konstrukcyjnego jak:
modularność elementów budowlanych, otwartość systemu i możliwość stosowania
rozwiązań zamiennych,  dostępność techniczna i  rezygnacja z  trudnych fizycznie
prac (np. fundamenty punktowe), co powodowało zmniejszone zapotrzebowanie na
materiały i prace, rezygnacja z technologii „mokrych” co powodowało zmniejszone
zapotrzebowanie  na  prace  profesjonalistów,  posługiwanie  się  niewielkimi
elementami  konstrukcyjnymi,  co  umożliwia  rezygnację  z  ciężkiego  sprzętu,
elastyczność systemu i możliwość łatwej rozbudowy domu. Dzięki temu pierwotna
inwestycja  budowlana  mogła  być  stosunkowo  niewielka  i  być  rozbudowywana
dopiero w miarę zwiększania się potrzeb lub możliwości finansowych.

Konstrukcja Segala, dzięki elastyczności związanej z możliwością budowy na
działkach o skomplikowanej morfologii lub siatce uzbrojenia umożliwia inwestowanie
na parcelach „trudnych”,  więc tańszych.  Było to szczególnie  istotne i  zwiększało
atrakcyjność  metody, w  momencie  powstawania  pierwszych  inwestycji  w
Lewisham134.  By  jednak  ta  właściwość  metody  nie  była  incydentalna,  Segal
proponował  wprowadzić  instytucję  Krajowego  Banku  Ziemi i  łatwej  możliwości
dzierżawy części gruntów gminnych pod zabudowę mieszkaniową.

Wszystkie te cechy segalowskiego systemu konstrukcyjnego, a także
organizacja  budowy  zakładająca  budowę  domów  niemal  wyłącznie  przez
mieszkańców,  których  praca  nie  jest  płatna,  faktycznie  obniżają  koszty
inwestycji. Warto tutaj podkreślić, że koszty pracy ekipy budowlanej stanowią tym
większą część w kosztorysie inwestycji, im skromniejsza jest architektura i tańsze
technologie  budowy.  Autorzy  opracowania  pt.  „A right  to  build”  zaangażowanie
mieszkańców w budowę określają jako sposób, który pozwala „ograniczyć ogólne
koszty poprzez projekt bez redukowania rozmiaru lub jakości”135. Równolegle  z
obniżeniem kosztów budowy, w przypadku pierwszych osiedli w Lewisham, wzrosły
koszty w zakresie administracji, projektu i szkoleń. Koszty administracyjne związane
były jednak w głównej mierze z nowym modelem budowy i docelowo nie miały być
wyższe niż standardowe. Natomiast relatywnie długi okres projektowania i system
szkoleń,  jak już wspomniano,  traktowany jest  jako element  pomocy społecznej  i
aktywizacji. 

Na  koniec  przytoczyć  można  dwa  fakty:  w  przypadku  budowy  osiedla

134 W tym czasie po okresie intensywnego skupu działek trwającego od roku 1965, kiedy w życie weszło 
Prawo o Wywłaszczeniu (ang. Compulsory Purchase Act), po którym pod koniec lat 60. XX wieku 
wprowadzono rządowe zasady, na podstawie których określano „opłacalność” wykorzystania danej działki
okazało się, ze wiele z wykupionych wcześniej działek nie spełnia kryterium opłacalności inwestycji. 

135 A. Parvin, D. Saxby, C. Cerulli, T. Schneider, A right to build. The next mass-housebuilding industry, 
[tłum. własne], Architecture 00:/ i University of Sheffield School of Architecture, Sheffield 2011, s.73
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Greenstreet  Hill to  stowarzyszenie  mieszkaniowe,  ze  względów  finansowych,
zaproponowało  mieszkańcom  gospodarczy  sposób  budowy,  a  w  przypadku
projektów  Segala  w  londyńskim  Lewisham  budżet  inwestycji  był  szczegółowo
nadzorowany  i  nie  został  przekroczony.  „Miasto  sfinansowało  budowę  tak,  jak
finansowałoby swoje wszystkie inne przedsięwzięcia mieszkaniowe”136.

• Dostępność finansowa metody Segala dla mieszkańców

Z  perspektywy  mieszkańców  zasada  dostępności  ekonomicznej
inwestycji  zakłada  możliwość  współudziału  w  projekcie  przez  osoby
niedysponujące  kapitałem,  przede  wszystkim  dzięki  temu,  że  obciążenia
finansowe,  które  ponoszą  mieszkańcy  przyjmują  formę  długotrwałych  i
niewysokich  zobowiązań (czynsz,  kredyt  i  wykup  udziałów,  czy  obowiązek
konserwacji  budynku). Jest  to  oczywiste  w  przypadku  budynków  czynszowych,
jednak pierwsze osiedla wykonane zgodnie z metodą Segala w londyńskiej dzielnicy
Lewisham zakładały formę własności budynków jako współwłasność samorządu i
mieszkańców z możliwością wykupu udziałów aż do pełnej własności (na podobnej
zasadzie  co  Right  to  Buy).  Cena  udziałów  gotowego  domu,  które  wykupowali
mieszkańcy  była  obniżona  proporcjonalnie  do  ilości  pracy  mieszkańców  na
budowie. Praca ta szacowana jest jako aport do inwestycji zwany wkładem z potu i
jest  faktycznie współfinansowaniem budowy. Przyspieszony wykup mógł nastąpić
za  pomocą  kredytów,  dostępnych  dzięki  pośrednictwu  miasta.  W  przypadku
inwestycji powstałych po śmierci Segala, w związku ze zmianą angielskiego prawa,
profity  mieszkańców  przyjmują  najczęściej  formę  długoletniej,  obniżonej  stawki
czynszu. 

Niezwykle  istotne  jest,  że  wartość  wkładu  z  potu szacowana  jest  nie  na
podstawie  godzinowej  stawki  za pracę,  a  jako  różnica między kosztami  budowy
domu bez wliczania kosztów robocizny a rynkową wartością gotowej nieruchomości.
W  ten  sposób  w  częściach  miasta,  gdzie  ceny  nieruchomości  są  wyższe
mieszkańcy  korzystają  na  lokalizacji  domów,  otrzymując  ekwiwalent  wartości
dodanej tej inwestycji.

W  tym  miejscu  warto  podkreślić  wzajemną  korelację  architektoniczno-
budowlanej  i  organizacyjnej  części  metody:  by  zasada  wypracowywania  aportu
mogła  rzeczywiście  poszerzać  dostępność  projektu  musi  być  związana  z
rozwiązaniami  konstrukcyjno-budowlanymi,  które  zaprojektowane  są  tak „by
znacząco  obniżać  próg  potrzebnych  zdolności,  by  nawet  najmniej  zorientowani
ludzie mogli zainwestować swój wkład potu”137.

– Powszechny dostęp do ziemi

Kwestia  dostępności  finansowej,  poza  rozwiązaniami  architektoniczo-
konstrukcyjnymi wiąże się kosztem ziemi. Jest to najistotniejszy punkt w kosztorysie
inwestycji,  na  który  architekt  w  ramach  swoich  kompetencji  nie  ma  wpływu.  W

136 Jon Broome, Brian Richardson, dz.cyt., s.65
137 A. Parvin, D. Saxby, C. Cerulli, T. Schneider, dz. cyt., s.73
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czasie pierwszych inwestycji w Lewisham był to jednocześnie koszt na tyle wysoki
(w  okresie  projektowania  osiedla  Lewisham  faza  1.  był  to  rząd  40%  kosztów
inwestycji, przy czym 15 lat wcześniej koszt działki stanowił tylko 5% inwestycji138),
by móc poddawać w wątpliwość metodę Segala jako alternatywę mieszkaniową dla
osób niezamożnych. Segal twierdził, że „absurdalnie brzmi to, że należy starać się
poszukiwać taniego sposobu budowy, jeśli mamy niewyobrażalny problem wzrostu
kosztu gruntów i nic z tym nie robimy”139.  W związku z tym architekt proponował
stworzenie  Krajowego  Banku  Ziemi,  na  bazie  gruntów  należących  do  władz
samorządowych.  Pomysł zakładał inwentaryzację terenów i udostępnianie ich
grupom i osobom prywatnym, które mogłyby na własną rękę zabudowywać
działki oddawane w użytkowanie na zasadzie dzierżawy o długości związanej z
planowaną  długością  życia  budynku. Miało  to  spowodować  intensyfikację
wykorzystania  gruntów  a  ruch  budowlany  miał  stanowić  bodziec  dla  rozwoju
gospodarki. Idea ta przez następne lata była promowana przez Colina Warda.

Pomysł  ten  pojawił  się  w  historycznym  kontekście  wspomnianych  już
ograniczeń inwestycyjnych, które zostały nałożone na angielskie samorządy. Chcąc
przeprowadzić  inwestycję  mieszkaniową  lokalne  władze  w  Anglii  musiały
udowodnić,  że  zmieści  się  ona  w  pewnym  zakresie  kosztów.  Jednym  z
podstawowych elementów takiego planowania inwestycji była kwestia działki, która
musiała gwarantować niskie koszty budowy. Podejście było na tyle rygorystyczne,
że jak wspomina Jon Broome „wkrótce tylko duże, równe, bezdrzewne, kwadratowe
działki z dobrym, mogącym unieść duży ciężar gruntem (...) miały nadawać się pod
budownictwo mieszkaniowe bez groźby przekroczenia kryterium kosztów”140. W tym
samym czasie samorządy dysponowały bardzo dużym zasobem wolnych działek,
które z powodu wspomnianych zasad nie mogły być wykorzystane.

W tym sprzyjającym kontekście Segal, proponując tanią, mieszczącą się w
zakresie  akceptowanych  kosztów,  zabudowę  takich  działek,  de  facto mógł
przetestować swoją propozycję. Projekty powstałe w Lewisham zaprojektowano na
dotychczas niewykorzystanych działkach należących do samorządu, które oddane
zostały w dzierżawę osobom prywatnym lub stowarzyszeniom na 99 lat, by te mogły
na nich wybudować swoje domy.

Niewątpliwie  wpływ  na  możliwości  zastosowania  idei  banku  ziemi przez
Segala  miały okoliczności,  w  jakich  znalazły się  angielskie  samorządy.  Sytuacja
taka  nie  trwała  długo  i  idea  wydzielenia  w  każdej  gminie  części  gruntów  pod
swobodną  zabudowę  nie  zyskała  akceptacji.  Mimo  wszystko  propozycja  Segala
oraz  jej  częściowe  zastosowanie  świadczą  o  szerszych  ambicjach  metody niż
kwestie  związane  z  szeroko  pojętą  architekturą.  Faktycznie  Segal  proponował
przewartościowanie zasad, na których opierał się angielski system gospodarczy i
społeczny,  nadając  swoim  działaniom  wymiar  polityczny.  W  ten  sposób  był
niewątpliwie kontynuatorem idei Howarda, którego  miasta-ogrody  także posiadały

138 John McKean, dz cyt., s.119
139 Tamże, s.120
140 Jon Broome, Brian Richardson, dz.cyt., s.58
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swój potencjał rewolucyjny osadzony w myśli spółdzielczej.

6.2. Cele 

– Uspołecznione projektowanie i budowa

Krytyczny  stosunek  wielu  architektów  do  triumfującego  modernizmu  i
codzienności,  między innymi  angielskiego,  budownictwa  mieszkaniowego  drugiej
połowy  XX  wieku  opisano  w  podrozdziale  „Kontekst”.  W  ten  nurt  krytycznego
myślenia dotyczącego przede wszystkim redukcji racjonalności w architekturze do
racjonalności  liczb  i  zasady  masowej  produkcji  dóbr,  oraz  odejściu  praktyki
modernistycznej  od  deklarowanych  celów,  wpisywały  się  także  prace  Waltera
Segala.  Prace te nawet na tle nowych ruchów wyróżniał się zakresem partycypacji
mieszkańców  i  społecznym  znaczeniem  procesu  projektowania  i  budowy.
Jednocześnie,  zwłaszcza  w  kontekście  krytyki  modernistycznego  budownictwa
masowego,  trzeba  ponownie  podkreślić,  że  proponowana  przez  Segala  metoda
programowo  dotyczyła  nieporównywalnie  małych  osiedli  i  niewielkich  obiektów.
Bardziej  właściwe  jest  więc  mówienie  o  metodzie  wypełniającej  pewną  niszę  w
ramach budownictwa społecznego niż o alternatywie dla budownictwa masowego.
Segal  sam podkreślał: „Nigdy nie  twierdziłem,  że  tak  prostą  technologią  można
zmienić trend w budownictwie – ta technologia może być jednak istotnym wkładem
początkującym taką zmianę”141.  Zresztą, to właśnie dzięki myśleniu w kategoriach
„dogodnej  niszy”  udało  się  zrealizować  pierwsze  osiedla  zgodne  z  metodą  –
opisywane już częściowo osiedla Lewisham faza 1. i 2., postawione na działkach,
na których użycie uprzemysłowionych metod budowy było nieracjonalne.

Celem, jaki metodzie  stawiał Segal było wprowadzenie w tę niszę modelu
uspołecznionego  projektowania  i  budowy. Prawie  wszystkie  zasady  metody
Segala związane są z uspołecznieniem procesu projektowania i budowy. Mowa
tu  przede  wszystkim  o  odpowiednim  kształtowaniu  konstrukcji  i  formy
architektonicznej  oraz  doborze  technologii,  którą  można  nazwać
właściwą/adekwatną142, by zwiększyć dostępność metody, a więc by ułatwić „wzięcie
udziału”.  Istotą  jest  także  samorządności  mieszkańców  i  podzielenie  się  przez
architekta  rolą  twórcy.  Także  zasada  kształtowania  niskiej  gęstej  zabudowy  i
niewielkich zespołów związana była z ideą zmniejszania ograniczeń w partycypacji
mieszkańców dzięki uproszczonej logistyce i mniejszym problemom budowlanym.

„W gruncie rzeczy partycypacja przekształca projektowanie architektoniczne
z autorytarnego aktu, jakim jest do tej  chwili  w proces”143.  Pomimo bardzo jasno
zdefiniowanego  systemu  proponowanego  przez  Segala,  jego  podejście  zakłada
przeniesienie, a w zasadzie poszerzenie, akcent, z wyniku — a więc obiektu, na
proces kształtowania środowiska mieszkaniowego i  społecznego. Takie podejście

141 za: Marcin M. Kołakowski, Wzajemna pomoc..., dz. cyt., s.42
142 ang. appropriate technology zgodnie z definicją Intermediate Technology Development Group (ITDG)
143 Giancarlo de Carlo, Architektura..., dz. cyt, s.66
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znosi zasadę jednej racjonalności, pozbawia architekta roli demiurga. 

Uspołecznienie  procesu projektowania  i  współudział  mieszkańców ma być
narzędziem służącym celom bezpośrednio odnoszącym się do osób czy lokalnej
społeczności,  opisywanym w następnych  akapitach.  Jednak  takie  podejście  jest
także  celem  samym  w  sobie  i  wiązało  się  z  opisywaną  krytyką  polityki
mieszkaniowej.  Chodzi  o  przedefiniowanie  roli  architekta,  inwestora
instytucjonalnego,  mieszkańca  oraz  ponowne  ukształtowanie  hierarchii
wartości.  Nowa  rola  mieszkańców  zakłada  aktywne  uczestnictwo,  które
związane jest nie tylko z osobistymi profitami, ale i obowiązkami. 

Przede wszystkim na mieszkańców nałożony jest obowiązek wypracowania
konkretnych roboczogodzin oraz późniejszej konserwacji budynków. W ten sposób,
poprzez swoją bezpłatną pracę, mieszkańcy stają się współinwestorami, obniżając
niezbędny do przeprowadzania inwestycji wkład finansowy samorządu. Związana z
tą  aktywną  rolą  mieszkańców współwłasność  i  odsprzedaż  udziałów  w  formule
Right to buy lub wcześniejszych, a także umowy dotyczące obniżonego czynszu w
przypadku mieszkań na wynajem oraz posiadanie przez mieszkańców możliwości
przebudowy  domów  zasadniczo  zwiększają  samorządność  i  autonomię
mieszkańców. Oczywiście samorząd wciąż jest właścicielem dzierżawionej ziemi w
jednym, a stowarzyszenia są właścicielami mieszkań w drugim przypadku. Jednak
w  obu  –  samorząd  czy  stowarzyszenie  mieszkaniowe  –  ma  znaczenie  przede
wszystkim  inicjujące  i  organizujące  ramy  procesu.  Nie  jest  to  więc  rola,  która
mogłaby stać się wytłumaczeniem dla rozrostu instytucji czy procedur. Mieszkanie i
pomoc trafiać ma bezpośrednio do mieszkańców, pozbawiając ich w ten sposób roli
petentów. Cel ten zakłada więc zmianę relacji pomiędzy samorządową władzą a
obywatelem, z pionowej i protekcjonalnej relacji darczyńcy – beneficjenta, na
bardziej horyzontalną relację partnerów. 

– Indywidualizacja środowiska mieszkaniowego

Zindywidualizowanie  środowiska mieszkaniowego,  zwłaszcza w kontekście
przedstawionej  krytyki  mieszkaniowej  architektury  drugiej  połowy  XX  wieku  jest
jednym z podstawowych celów metody Segala.  Indywidualizacja dotyczyć miała
zarówno układu funkcjonalnego domów i mieszkań, swobody kształtowania
elewacji,  jak  i  wpływu na  otoczenie  budynków  i  kształt  osiedla.  Na części
osiedli,  oprócz  prac  przy  budynkach  zakładano  także  wspólną  organizację
przestrzeni półpublicznej. 

Indywidualizacja środowiska mieszkaniowego związana jest z niewielką skalą
obiektów,  dostępnością  konstrukcji,  jej  modularnością  i  elastycznością,  ale  i
specyficzną  organizacją  inwestycji  i  charakterem  własności.  Współudział
użytkowników w procesie projektowania, budowy i  konserwacji  a także ich
samorządność  składają  się  na  zespół  cech  metody,  które  ułatwić  mają
bezpośredni i znaczny wpływ na środowisko mieszkaniowe, a poprzez to jego
akceptację,  „zadomowienie”,  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa  i
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odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Zasady te zostały już przybliżone i nie
wymagają dalszego opisu.  Warte podkreślenia jest  to,  że pomimo daleko idącej
indywidualizacji  budynków w  zakresie  kompozycji  elewacji  i  kolorystki,  architekt
zakładał utrzymanie równowagi i ładu przestrzennego wynikającego z zastosowania
jednej technologii budowy i schematu konstrukcyjnego. 

– Poszerzenie dostępności mieszkań i zakresu pomocy mieszkańcom

Poszerzenie dostępności mieszkań i innych form pomocy wpisanych w
metodę  Segala  związane  jest  z  jednej  strony z  łatwością  brania  udziału  w
przedsięwzięciu  oraz  z  drugiej  strony  –  z  możliwościami  inicjowania  tego
przedsięwzięcia przez samorząd lub stowarzyszenie mieszkaniowe. 

Dostępność,  inkluzywność  procesu  budowy,  umożliwienie  brania  w  nim
udziału  każdemu,  kto  uzna  ten  model  za  korzystny,  są  zasadą  metody Segala.
Dostępność  metody związana  ma  być  z  opisywaną  prostotą  techniczną,
stosunkowo  lekkimi  pracami  na  budowie,  dostępem  do  ziemi  gminnej,  a  także
założeniem, że mieszkańcy nie muszą posiadać żadnego kapitału przeznaczonego
na inwestycje. Za symbol dostępności procesu można uznać jedną z pierwszych
demokratycznie podjętych decyzji przyszłych mieszkańców osiedla Lewisham faza
1.: „schemat [metody] powinien być dostępny dla wszystkich zapisanych na liście,
bez  zważania  na  ich  dochód,  wiek,  płeć  czy  zdolności.  Dodatkowo  pierwsi
szczęśliwcy  mieli  być  wybrani  spośród  wielkiej  grupy  chętnych  na  drodze
losowania”144.

Poszerzenie  dostępności  samej  metody  i  zakładanych  w jej  ramach  form
pomocy z założenia związane jest z poszerzeniem dostępności do procesu budowy
mieszkań.  Podstawowym  problemem,  poza  umożliwieniem  brania  udziału  w
przedsięwzięciu  każdemu  chętnemu,  jest  więc  zwiększenie  możliwości
inwestycyjnych samorządów i stowarzyszeń. Związane jest to z opisywaną zasadą
dostępności finansowej i optymalizacją kosztów inwestycji.

Segal proponował model inwestycji, który zakłada podział kosztów, udziałów i
praw  pomiędzy  inwestorem  instytucjonalnym  a  mieszkańcami  (zrzeszonymi  lub
indywidualnymi). W związku z podziałem obciążeń samorząd czy stowarzyszenie
mieszkaniowe pobiera obniżony czynsz lub posiada tylko część udziałów w domu, z
czasem aż do całkowitego ich  wyprzedania  (zasada podobna do  Right  to  buy).
Jednocześnie koszty utrzymania i  konserwacji  budynków ponosi mieszkaniec. To
także ma być obopólna korzyść: dla samorządu, ponieważ pozbywa się długoletnich
i w przypadku konserwacji, rosnących kosztów, a dla mieszkańców, ponieważ wraz
z  obowiązkiem  konserwacji  otrzymują  swobodę  ingerencji  w  strukturę  budynku.
Zatem  w  podstawowym  modelu  proponowanym  przez  Segala  samorządy  i
stowarzyszenia  mieszkaniowe inicjują  proces budowy,  by później  oddać prawa i
obowiązki mieszkańcom. Podejście to zakłada, że te instytucje, dzięki mniejszemu
zapotrzebowaniu  na  kapitał  potrzebny,  by  zacząć  budowę  oraz  pozbawione

144 Jon Broome, Brian Richardson, dz. cyt., s.59
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obciążeń  związanych  z  konserwacją  budynków,  mogą  rozpocząć  większą  ilość
inwestycji, poszerzając dostępność do mieszkań i związanych z tym form pomocy
mieszkańcom.

– Rozwój indywidualny mieszkańców

Jak  już  opisano,  rozwój  indywidualny  mieszkańców  związany  ma  być  z
uczestnictwem w procesie projektowania i  budowy.  Zatem indywidualne korzyści
formować  się  mają  w  ramach  aktywności  lokalnej  wspólnoty.  Demokratyczne
kształtowanie procesu inwestycyjnego i wspólna budowa z założenia pozwalają na
wypracowanie wymiernych dóbr: współwłasności domu zaprojektowanego zgodnie
z własnym gustem i  potrzebami lub trwałego obniżenia czynszów. Poza tym, jak
podkreślano, celem stosowania metody był wzrost umiejętności mieszkańców:
zawodowych, społecznych i interpersonalnych oraz aktywizacja zawodowa.

Rozwój  i  aktywizacja  zawodowa  mieszkańców  związane  są  z
poprzedzającymi  inwestycję  szkoleniami  oraz  pracami  na  budowie.  Metoda
umożliwia opisywane już dwa schematy pracy. 

• Pierwszy zakłada wspólną pracę mieszkańców tylko w początkowych fazach
budowy.  Następnie  mieszkańcy  budują  swoje  domy indywidualnie,  w  ten
sposób  poznając  cały  zakres  robót  budowlanych,  nie  specjalizując  się  w
żadnej umiejętności. 

• Drugi schemat zakłada pracę w grupach nad kolejnymi domami aż do stanu
surowego zamkniętego,  kiedy to  członkowie  poszczególnych  gospodarstw
domowych rozpoczynają prace wykończeniowe we własnych domach. 

Wspólnotowa budowa umożliwia specjalizację poszczególnych mieszkańców,
którzy jeden  typ  pracy wykonują  przy kilku  budowach,  oraz  umożliwia  przydział
obowiązków  adekwatny  do  możliwości  i  umiejętności.  Taka  specjalizująca
organizacja pracy, ucząca konkretnych umiejętności, wydaje się bardziej pomocna
w późniejszych,  ewentualnych  poszukiwaniach  zatrudnienia  przez  mieszkańców.
Zwłaszcza że system konstrukcyjny proponowany przez Segala, mimo, że jasno
zdefiniowany, był dosyć uniwersalny i operował popularną w Anglii technologią.

Także  raport  UNESCO  dotyczący  stosowania  metody  gospodarczej w
Wielkiej  Brytanii  podkreśla,  że  „każdy  budowlaniec  nabywa  podczas  budowy
konkretne zdolności”145.  Raport podkreśla jednak, że w analizowanym przypadku,
obok  konkretnych  umiejętności  budowlanych,  to  „miękkie”  umiejętności  takie  jak
„małe przedsięwzięcia biznesowe podczas zarządzania budową, (…) okazały się
udanymi  elementami  procesu  self-buildowego.  Co równie ważne, budowniczowie
upewnili  się także co do swoich własnych umiejętności, co umożliwiło im później
szukanie  najróżniejszych  form  zatrudnienia,  nie  tylko  związanych  z

145 Self built affordable homes to rent. United Kingdom [online], [tłum. własne], UNESCO, [dostęp 
29.12.2014], dostępny w internecie: http://www.unesco.org/most/westeur8.htm
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budownictwem”146.  Jon  Broome  pisząc  o  „miękkich”  umiejętnościach  także
podkreśla,  że  „całe  przedsięwzięcie  miało  charakter  głęboko  edukacyjny.  Z
przypadkowo zebranych  ludzi  o  różnych  osobowościach i  priorytetach  udało  się
utworzyć grupę, która razem podołała trudnemu wyzwaniu.”147. Przykład inwestycji
w Lewisham, podawany przez architekta, wydaje się niezwykle ważny, ponieważ
pokazuje jeden z zakładanych celów stosowania metody Segala: „wielką satysfakcję
i  pewność siebie,  które nabyli  mieszkańcy”148,  oraz na emancypacyjny charakter
przedsięwzięcia. Co warto podkreślić: przedsięwzięcia o charakterze pomocowym. 

– Rozwój wspólnoty

Walter  Segal  zakładał,  że  indywidualne  korzyści  ze  stosowania  metody
formować się  będą w ramach aktywności  lokalnej  wspólnoty,  ponieważ ona jest
środowiskiem,  w  którym  pracują,  a  następnie  żyją  mieszkańcy.  Na  wspólnocie,
wspólnym  projektowaniu  i  działaniu  oparta  jest  koncepcja  metody.  Konstrukcja
Segala  oczywiście  jest  możliwa  do  wykorzystania w  ramach  indywidualnych
inwestycji, jednak zasadą sine qua non metody, w rozumieniu definicji przyjętej w tej
dysertacji, jest wspólnotowość. Składa się na to zarówno znaczenie stowarzyszenia

146 Tamże
147 Jon Broome, Brian Richardson, dz. cyt., s.71
148 Tamże, s.72
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jako  siły  negocjującej  z  samorządem,  jak  i  to,  że  budowa,  jako  taka,  jest
działalnością  społeczną;  wymaga  różnych  ludzi  z  różnymi  umiejętnościami,  co
wystarczy by jednostka „siłą rzeczy solidaryzowała się z innymi”149.

Wspólnota problemów i doświadczeń – bo chociaż metoda otwarta była
na  większość  spośród  osób,  które  mogłyby  ją  uznać  za  przydatną,  to
rozwiązywała przecież konkretne problemy dosyć wąskiej grupy społecznej –
a  także  wzajemna  zależność  i  wspólnota  pracy  miały  tworzyć  mechanizm
interakcji  i  solidarności  wspomagany  przez  urbanistykę  osiedla. „Brak,
niepełność, niedoskonałość jest darem, szansą, wartością, a nie błędem i złem”150 -
tak pisał Krzysztof Nawratek opisując m. in. fenomen miasta, jako miejsca interakcji
i  wymiany  powodowanej  przez  niedostatek  dóbr,  umiejętności  czy  możliwości.
Proponowana  przez  Waltera  Segala  metoda  także  akcentuje  ten  potencjał.
Mechanizm  ten,  mimo  że  zakładał  współpracę  niewymuszoną  bezpośrednio,  to
jednak  planowaną.  Segal  podsumował  pracę  przy  projektach  w  Lewisham  w
następujący sposób: „Pomoc należało zapewniać wzajemnie i dobrowolnie. Nie było
w tym żadnego przymusu, co znaczyło, że ludzka dobra wola sama znajdzie dla
siebie  drogę.  Im mniej  próbowało  się  ich kontrolować,  tym bardziej  uwalniał  się
element dobrej woli – było to zaskakująco jasne”151.

Elementem,  który  ma  kształtować  lokalną  społeczność,  „aktem
założycielskim” może  być  także  wspólna  technologia.  System  budowy,  jak  już
powiedziano,  jest  otwarty  i  uniwersalny,  ale  także  konkretny  i  specyficzny.  Ta
odmienność  pozwala  na  traktowanie  technologii jako  własnej,  na  pewien  rodzaj
identyfikacji  społecznej. Pomaga w tym elastyczność i modularność konstrukcji  –
zasady, które pozwalają na późniejsze łatwe zmiany i rozbudowy.  Zakodowana w
konstrukcji  możliwość przebudowy zakłada dalsze stosowanie  konstrukcji  Segala
lub  jej  wariacji.  Kolejni  nabywcy mieszkań  siłą  rzeczy  uczą  się  tej  technologii  i
historii  osiedla,  dołączając  do lokalnej  społeczności  także w tym znaczeniu.  Ian
White, mieszkaniec osiedla Walter's Way, który nie był jego budowniczym tak mówi
o „nowych mieszkańcach”: „ludzie, którzy sprowadzili się w okolicę, robili to dlatego,
że są to domy, na których można polegać, ulica jest bardzo znana a społeczność
łączą silne więzi”152. Założeniem było więc, że technologia, tak jak w przypadku
architektury  lokalnej,  stać  się  ma  własnością  wspólnoty  a  wspólne
doświadczenie  budowy,  i  w  kolejnych  latach  znajomości  technologii  –
elementem identyfikującym. W ten sposób tworzony jest kapitał społeczny.

Wreszcie  elementem,  który  ma  mieć  wpływ  na  budowanie  i  działanie
wspólnoty są konkretne, indywidualne korzyści wypracowane dzięki niej. Profitem
takim jest  oczywiście  sam udział  w  przedsięwzięciu,  a  więc  możliwość  budowy
domu, ale także możliwość nauki zawodu, zdobycie doświadczenia itd.

149 Émile Durkheim, O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa 2011, s.255
150 Krzysztof Nawratek, dz. cyt., s.147
151 Walter Segal dz.cyt., [za:] Colin Ward, Talking..., dz. cyt., s.34
152 Adam Roberts, dz. cyt.., s.60
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7. PODSUMOWANIE – OBRONA TEZY

7.1. Analiza kwestionariuszy

W trakcie przygotowania pracy doktorskiej opracowano kwestionariusze (zał. 1,2)
z elementami badań jakościowych. Kwestionariusze przygotowano oddzielne dla osiedli
w  Lewisham oraz  dla  pozostałych,  w  dwóch  wersjach:  dla  mieszkańców biorących
udział  w  budowie  osiedla  (wersja  A kwestionariusza:  zał.  1)  oraz  dla  mieszkańców,
którzy  wprowadzili  się  w  późniejszym  czasie  (wersja  B  kwestionariusza:  zał.  2)*.
Badania przeprowadzono na mieszkańcach osiedli Lewisham faza 2. i Greenstreet Hill
bezpośrednio,  podczas  pobytu  na  wyjeździe  studialnym,  oraz  po  nim  poprzez
kwestionariusz  umieszczony  na  stronie  internetowej.  Kwestionariusze  zostały
wypełnione przez pięciu mieszkańców osiedla Lewisham faza 2. przy ul. Walter's Way w
Londynie na 13 rodzin zamieszkujących osiedle oraz przez pięciu mieszkańców osiedla
Greenstreet  Hill przy ul.  Drakefell  Road  w  Londynie  na  11  rodzin  zamieszkujących
osiedle. Nie są to grupy, które można uznać za reprezentatywne, jednak znaczenie ma
fakt,  że  opinie  mieszkańców-użytkowników  osiedli  tworzonych  zgodnie  z  metodą
Segala i badaczy tych osiedli są zbieżne. 

Spośród  mieszkańców  wypełniających  kwestionariusze  na  osiedlu  przy  ul.
Walter's Way był 1 mieszkaniec, który budował to osiedle oraz 4 mieszkańców, którzy
wprowadzili  się  na  nie  w późniejszym czasie.  Wszyscy mieszkańcy deklarowali,  że
znają  historię  osiedla,  dla  części  nowych mieszkańców miała ona duże lub  średnie
znaczenie przy wyborze lokalizacji, wszyscy wprowadziliby się na osiedle ponownie, a
mieszkaniec, który brał udział w budowie, gdyby mógł, ponownie zaangażowałby się w
budowę (chociaż w czasie budowy osiedla udział w tym przedsięwzięciu był dla niego
jedyną szansą pozyskania mieszkania o tym standardzie). 

Większość  mieszkańców  wymieniała  podobne  zalety  metody  i konstrukcji
Segala:  mieszkaniec,  który  brał  udział  w  budowie  podkreślał  możliwość  zdobycia
umiejętności budowy domu i idąca za tym pewność siebie, on i pozostali mieszkańcy
wymieniali  takie  zalety  jak:  niską  cenę  budowy,  dopasowanie  domu  do  własnych
potrzeb i elastyczność konstrukcji umożliwiającej łatwą przebudowę i rozbudowę domu
oraz niskie  wymagania  względem umiejętności  budowniczych.  Za  minus technologii
zaproponowanej przez Segala uznano jedynie niski poziom izolacji budynków. 

Wiedza  zdobyta  przez  mieszkańców  podczas  budowy  i  później,  podczas
eksploatacji  budynków,  przydała  się  mieszkańcom  zarówno  przy  rozbudowie,
przebudowie  i  konserwacji  budynków  (większości),  jak  i  zawodowo  (osobie,  która
budowała osiedle). 

Wszyscy mieszkańcy podkreślali znaczenie wspólnej budowy dla tworzenia się

* W załącznikach przedstawiono jedynie wersję A kwestionariusza dla osiedli w Lewisham oraz wersję B 
kwestionariusza dla pozostałych osiedli, ponieważ różnice pomiędzy kwestionariuszami dla 
poszczególnych osiedli są minimalne. 
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lokalnej  społeczności.  Budowa  w  ich  ocenie  wzmocniła  społeczność,  pobudziła
aktywność i zwiększyła umiejętności. 

Mieszkańcy  bardzo  wysoko  ocenili  swoje  środowisko  życia.  W  badaniach
jakościowych aspekty środowiska takie jak: czy lubisz tu mieszkać, jak oceniasz lokalną
społeczność, czy podoba ci się estetyka domów, czy twój dom jest wygodny, czy twój
dom jest łatwy do przebudowy, czy konstrukcja domu jest elastyczna i czy jest trwała,
zostały ocenione przez większość mieszkańców na 5 punktów (5 to najwyższa ocena),
a pozostali ocenili je na 4. 

Mieszkańcy osiedla  Greenstreet  Hill,  którzy  wypełniali  kwestionariusze  byli  w
większości  budowniczymi osiedla (4 osoby), tylko 1 osoba nie brała udziału w procesie
budowy. Tutaj, z oczywistych względów, także wszyscy znali historię osiedla i wiedzieli
co  to  jest  metoda  Segala,  jednak  mieszkaniec,  który  wprowadził  się  na  osiedle  w
późniejszym czasie nie przywiązywał wagi do metody budowy. Większość mieszkańców
deklarowała  gotowość  ponownego  wzięcia  udziału  w  inwestycji  (tutaj  także  proces
budowy był jedyną możliwością pozyskana mieszkania w tym standardzie), a osoba,
która wprowadziła się później, zrobiłaby to znowu. 

Mieszkańcy osiedla w Peckham niżej oceniali walory metody i konstrukcji Segala
niż  mieszkańcy  ul.  Walter's  Way.  Tutaj  także  podkreślano  dopasowanie  domu  do
potrzeb mieszkańców i elastyczność konstrukcji. Zaletą był także podział pracy, który
zakładał  uczestnictwo  każdego  z  mieszkańców  w  każdym  rodzaju  prac  i  brak
specjalizacji, oceniany jako sprawiedliwy i ciekawy. Wadą zastosowanych technologii
była  ich  nietrwałość  i  niewystarczająca  ilość  izolacji  a  problemem  metody powolne
tempo budowy i niska dyscyplina pracy.     

Tutaj  także  wiedza  zdobyta  podczas  budowy,  przydała  się  przy  rozbudowie,
przebudowie  i  konserwacji  budynków  (wszystkim)  i  zawodowo  (dwóm  osobom),  a
sposób budowy miał, w ocenie mieszkańców, znaczący i pozytywny wpływ na tworzącą
się społeczność.

 W badaniach jakościowych mieszkańcy Greenstreet Hill niżej i w sposób bardziej
zróżnicowany  ocenili  swoje  środowisko  życia.  Poszczególne  aspekty  oceniano  w
przedziale  od  2  do  5  punktów na  5  możliwych  z  przewagą  oceny  na  poziomie  4.
Najniżej  oceniano elastyczność konstrukcji  (średnio  3 punkty),  5  punktów otrzymało
pytanie czy lubisz tu mieszkać, a reszta odwiedzi kształtowała się na poziomie średniej
ok. 4 punktów. 

Skala  przeprowadzonych  badań  oraz  ich  problematyka  wykraczająca  poza
zakres  problemowy  pracy  doktorskiej  nie  pozwala  na  wskazanie  jednoznacznych
wniosków. Jednak deklarowana, powszechna znajomość historii i  metody Segala
w przypadku osiedla w Lewisham oraz zaangażowanie mieszkańców w budowę i
świadomy wybór technologii na osiedlu Greenstreet Hill, przy względnie wysokiej
ocenie  środowiska  życia  i  opisanych  przez  mieszkańców,  licznych
wspólnotowych  aktywnościach,  pozwalają  sądzić,  że  w  obrębie  obu  osiedli
ukształtowało  się  coś  co  można  by nazwać  lokalną  tożsamością  i  że  metoda
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budowy miała wpływ na ten proces. 

7.2. Znaczenie metody Segala

O  znaczeniu  metody  Segala  można  mówić  w  dwojaki  sposób:  po  pierwsze
przedstawiając  liczbę  realizacji  z  nią  związanych,  liczbę  mieszkańców  osiedli  i
powierzchnię  użytkową  mieszkań,  co  da  wynik  marginalny  na  obszarze  Wielkiej
Brytanii, Europy czy świata. Ten fakt potwierdza Colin Ward, który odnosząc się do słów
Nicholasa Taylora mówi, „iż praktyka architekta, którego tutaj sławimy miała w zasadzie
niewielkie  oddziaływanie”153.  Kiedy  mowa  jest  jednak  o  zmianie  sposobu  myślenia,
definiowania czy zmianie paradygmatu, liczby nie oddają rzeczywistości i znaczenia. W
tym sensie projekty Segala były istotnym głosem w procesie redefiniowania pryncypiów
architektury społecznej, który nabrał znaczenia na przełomie lat 60. i 70. XX wieku i
trwał  przez kolejne lata:  odejścia  od paradygmatu wzrostu w kierunku rozwoju oraz
odejścia od zasad inwestycji zorganizowanej na zasadach paternalistycznych jakimi po
II  Wojnie  Światowej  wciąż  rządziły  się  osiedla  mieszkaniowe154,  w  kierunku
samorządności i partycypacji użytkowników. 

Nie jest możliwe empiryczne przedstawienie zakresu oddziaływania i znaczenia
metody Segala, a już sama próba lokuje się poza zakresem tej pracy, w związku z tym
pozostaje opisać jego potencjalne znaczenie, przedstawiając te elementy wpisane w
metodę,  które wyprzedzały ogólne tendencje oraz opisać jak ta „oparta na wzajemnej
pomocy i wśród członków przyjacielskiej społeczności, na wydzierżawionym gruncie”155

metoda budowy wpisywała się w nowe koncepcje. W tym celu metoda Segala opisana
zostanie  pod  kątem  znaczenia  architektonicznego  i  politycznego  oraz  jako  „straż
przednia” ewolucji zawodu architekta oraz idei zrównoważonego rozwoju.   

– Architektoniczne

Segal  należał  do  powojennego pokolenia  architektów,  którzy dostrzegając
błędy  wielkich  modernistycznych  projektów  postanowili  przyszłym  mieszkańcom
zaproponować narzędzia, by ci, w ramach określonych przez technologię, standardy
budowlane  i  przepisy,  mogli  w  miarę  swobodnie  kształtować  swoje  środowisko
życia. Był jednym z pierwszych, którym udało się stworzyć funkcjonalne narzędzie,
powtarzalną metodę, która obywa się bez jej autora i jest szeroko dostępna. Był też
jednym  z  pierwszych,  którzy  uspołecznione  projektowanie  i  wolność  tworzenia
próbowali zawrzeć w pewien system. John McKean podkreślał, że architektoniczna
działalność Segala „ilustruje  ważki  współczesny temat  –  równowagę możliwości,
zapewnienie tej samej jakości ale różnego środowiska mieszkaniowego wszystkim
zainteresowanym”156.  Znaczenie  architektonicznej  działalności  Segala  jest  jednak
trudne  do  określenia,  ponieważ,  tak  jak  w  przypadku  definicji  przyjętej  w  tym

153 Colin Ward, Talking..., dz. cyt., s.34
154 Dorota Jędruch, dz cyt. 
155 Jon Broome, Brian Richardson, dz. cyt., s.73
156 John McKean, dz.cyt, s.10
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opracowaniu, jego  metoda była często separowana od  konstrukcji i  naśladowana
jedynie w części157. Dodatkowo, estetyka zaproponowana przez Segala była sprawą
drugorzędną, wynikała z funkcji  społecznych budynku, z których z kolei  wynikała
konstrukcja  i  technologia  determinująca architekturę.  Jak  przyznawał  sam Segal
„starałem się projektować te budynki tak nieznaczące, jak tylko mogłem. Stanowiły
niewątpliwie  architekturę  tła,  niekonformistyczną  w  odniesieniu  do  doktryny
ówczesnej awangardy oraz antyideologiczną”158. Jest to więc architektura spotykana
częściej  niż  sama  metoda,  ponieważ  wynika  z  zasad  najprostszej  drewnianej
konstrukcji szkieletowej. 

Określenie znaczenia architektury proponowanej przez Segala jest tak
trudne do oszacowania nie tylko dlatego, że sama estetyka miała niewielkie
znaczenie, ale także dlatego, że inne elementy znaczyły tak wiele. Architektura
to nie tylko estetyka, a jej znaczenie sięga poza znaczenie formy: jest to oczywiście
funkcja,  dobór  konstrukcji,  technologii  i  materiałów  i  co  za  tym  idzie  wybory
dotyczące  sposobu  ich  produkcji,  to  także  wybory  polityczno-administracyjne
dotyczące  zarządzania  procesem  budowy  i  dostosowane  do  tego  procesu
rozwiązania.  Mówiąc  więc  o  znaczeniu  architektonicznym  metody  Segala
należałoby opisać formę budynków jak wyżej, ale także jej  znaczenie polityczne,
społeczne,  zawodowe  i  środowiskowe,  co  zostało  przedstawione  w  oddzielnych
punktach. Architektura nie rozwiązuje problemów społecznych, ale może być w tym

157 np. projekt the RUSS w Londynie autorstwa pracowni Architype 
158 Tamże, s.40
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pomocna:  „biedniejsza  część  mieszkańców Londynu  mieszka,  niestety,  w tanich
socjalnych domach, w których panuje wandalizm i przestępczość. Nie można ich
losu  w  żaden  sposób  porównać  do  godności  i  dumy  (…)[mieszkańca-
budowniczego]  i  trudno  nie  zauważyć,  że  to  właśnie  architektura  w  decydujący
sposób wpłynęła na to zróżnicowanie postaw”159.

Na marginesie  tego wątku należy dodać, że o ile trudno ocenić znaczenie
architektoniczne tej prostej i  skromnej architektury,  to dzięki  temu, że stoi  za nią
pewna  historia,  moralna  zasada  i  idea,  to  wartość  jej  jest  już  możliwa  do
konkretnego  oszacowania.  Domy  w  osiedlach  Segala  sprzedawane  są  przez
prestiżową agencję nieruchomości The Modern House160, która sprzedawała domy
zaprojektowane przez takich architektów jak Chamberlin, Powell & Bon czy Walter
Gropius.

– Polityczne 

Cele  metody  Segala  rozpatrywać  można  na  dwóch  płaszczyznach:  na
płaszczyźnie  ogólnospołecznej/politycznej  oraz  lokalnej  wspólnoty/prywatnej.
Należy  oczywiście  brać  poprawkę  na  skalę  założeń,  a  więc  też  ograniczenie
oddziaływania. Nie zmienia to jednak faktu, że ambicje metody dotyczyły obu tych
płaszczyzn.  Cele  ogólnospołeczne  to  zwiększanie  możliwości  budowy  domu
zarówno  dla  indywidualnych  inwestorów,  jak  i  –  przede  wszystkim  –  dla
mieszkańców  współpracujących  z  samorządem  czy  stowarzyszeniami
mieszkaniowymi,  a  także  tworzenie  nowych  form  społecznego  budownictwa
mieszkaniowego.  Warte  podkreślenia  jest  to,  że  w  przypadku  metody  Segala
budowa domu wiąże się ściśle z zestawem dodatkowych form pomocy dla lokalnej
wspólnoty  i  poszczególnych  mieszkańców.  Poszerzenie  dostępności  mieszkań
społecznych wiąże się więc z poszerzeniem dostępności innych form pomocy. 

Opisywane zindywidualizowane podejście do mieszkańca i społeczne ramy
związane są przede wszystkim ze wspólnotą pracy, w której  ramach mieszkańcy
mają sposobność indywidualnego rozwoju,  nauki,  wypracowania  dóbr  i  osobistej
ekspresji.  Metoda zakłada znaczenie  postawy poszczególnych  mieszkańców dla
efektu, a także wspólnotowość i demokrację. Kluczowa wydaje się proponowana
przez  architekta  elastyczność  balansowania  pomiędzy  wspólną  a
indywidualną  pracą,  między  przestrzenią  półpubliczną  a  prywatną.
Proponowane  przez  Segala  formy uspołecznionego  projektowania  i  zarządzania
procesem  budowy,  w  założeniach,  oznaczają  podmiotowe  traktowanie
użytkowników  i  większy  zakres  samorządności  mieszkańców  niż  w  typowym,
angielskim  budownictwie  społecznym  w  drugiej  połowie  XX  wieku.  W  znacznej
części są to więc założenia polityczne. „Projekty z Lewisham są radykalne: pomysł,
który zaoferowano ludziom bez pojęcia o budowie, ziemia, finansowanie i zaplecze
techniczne  sięgają  naprawdę  daleko  nawet  w  obecnych  warunkach  rozmowy o

159 Marcin M. Kołakowski, Wzajemna pomoc..., dz. cyt., s.42
160 np. The Modern House, [online], themodernhouse, [dostęp 01.11.2017], dostępny w    

internecie:http://www.themodernhouse.com/past-sales/segal-close-3/
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partycypacji i architekturze wspólnotowej. Był to naprawdę odważny krok podjęty już
w połowie lat 70. (...) Wierzyliśmy, że zwykli ludzie mają umiejętności, upór i energię
wystarczające, by osiągnąć sukces”161.

Spoglądanie na cele  metody Segala przez taki pryzmat, interpretowanie jej
jako  działanie  polityczne,  wydaje  się  usprawiedliwione  z  powodu  wielu
przytaczanych tu opinii samego Segala i współpracujących z nim Colina Warda czy
Briana Richardsona, ale także z powodu niewątpliwego potencjału politycznego, jaki
tkwi  w  zasadach  metody takich  jak wspólnotowość,  Krajowy  Bank  Ziemi  czy
demokracja  bezpośrednia.  Przyporządkowanie  metody  Segala do  konkretnej
postawy politycznej czy twierdzenie, że powstała pod jej wpływem byłoby jednak
nadinterpretacją zarówno z powodu wycinkowości problemu mieszkaniowego, który
może być podobnie rozwiązywany w różnych systemach polityczno-społecznych,
jak i ambiwalentnej postawy samego Segala. 

Niełatwo stwierdzić,  czy Segal  zgadzał  się w pełni  z anarchistyczną wizją
społeczeństwa,  czy  świadomie  w  swoich  projektach  do  niej  nawiązywał.
Niewątpliwie  wpływ  na  koncepcje  Segala  i  na  znajomość  teorii  anarchistycznej,
miała młodość, którą przyszły architekt spędził w komunie w Asconie. Jednocześnie,
jak podkreśla Ward, Segal  czuł  dystans do tak artystowsko i  indywidualistycznie
pojmowanego  anarchizmu  i  wolności162,  opinię  ta  podzielał  zresztą  ze  znaczną
częścią  myślicieli  anarchistycznych163.  Ward  uważa,  że  wspólna  z  teorią
anarchistyczną  struktura  organizacji  budowy proponowana  przez  Segala  wynika
przede  wszystkim  ze  względów  praktycznych,  a  dopiero  potem  z  politycznych
poglądów  architekta.  Posłużył  się  nią,  gdyż  była  użyteczna.  „Rzeczywiście  był
pośrednikiem  –  zakotwiczony  pomiędzy  światem  rewolucyjnych  teorii  i  światem
pragmatycznych ludzi, którzy chcieli po prostu, by praca była wykonana na czas,
zgodnie z budżetem i dająca satysfakcję klientowi (…) Ja mam niejakie opory przed
nazwaniem go anarchistą, ale jedynie dlatego że nie sądzę, żeby sam siebie widział
w ten sposób”164. Ward uważa, że ta ambiwalentna postawa Segala stanowi o sile
projektów architekta. Wbrew anarchistycznych opinii, że „budowanie jest obarczone
niemal  zawsze  ryzykiem  sprzyjania  istniejącym  formom  władzy.  (...)  Że  bardzo
trudno  uwarunkować  architekturę  w  taki  sposób,  by  służyła  postępowi  i
emancypacji”165.  Segal  tworzył  projekty  wraz  z  władzami  londyńskiej  dzielnicy
Lewisham, osadzone przecież silnie w kontekście ekonomicznym. Projekty,  które
nie miały ambicji walki, a tylko odnalezienia niszy i oddziaływania przykładem, który
jednak nie uwzględniał kompromisów w żadnym z ważnych założeń projektu, jak
technologia  czy  partycypacja  mieszkańców. Sam  Segal  w  swoich  pismach  nie
wspominał  politycznych  czy ideologicznych  motywacji,  jednak  jego  podejście  do

161 Jon Broome, Brian Richardson, dz.cyt., s.72
162  John McKean, dz.cyt
163 Murray Bookchin, Anarchizm społeczny czy anarchizm stylu życia, Oficyna Wydawnicza Trojka, Poznań 

2009
164 Colin Ward, Talking ..., dz. cyt., s.39
165 Paweł Krzaczkowski, Tezy o sytuacjonistach, architekturze i małej konsumpcji, [w:] Paweł Krzaczkowski,

Mateusz Kwaterko [red.], dz.cyt., s.494
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projektowania było pryncypialne. 

Dodatkowo  należy  przypomnieć,  że  w  czasie  prac  nad  projektami  w
Lewisham, przy popularyzacji jego metody i pracy w Walter Segal Self Build Trust
zaangażowane były osoby o poglądach anarchistycznych lub bliskie tym poglądom
w kwestiach  mieszkaniowych:  Richardson,  Broome  i  Ward.  Jednocześnie  Segal
podzielał ze środowiskiem anarchistycznym pogląd na sprawy bardziej szczegółowe
niż filozofia projektowania, personalizm i egalitaryzm; choćby społeczna własność
ziemi w każdej gminie. Także m. in. dzięki Wardowi ruch anarchistyczny w wielkiej
Brytanii przyjął metodę Segala, która proponowała zindywidualizowane podejście do
środowiska mieszkaniowego w społecznych ramach, za modelowe.

– Segal jako nowy typ architekta

Pochodną  nowego  podejścia  architekta  do  użytkownika  komunalnej
zabudowy  mieszkaniowej  jest  nowe  ulokowanie  samego  siebie  w  sieci  relacji
pomiędzy  nim,  użytkownikiem  a  inwestorem.  Przede  wszystkim  Segal  zarzuca
dominującą  jeszcze  w  II  połowie  XX  wieku  retorykę  i  ukrywający  się  za  nią
biurokratyczny  model  działania,  w  którym  to,  wraz  z  inwestorem,  architekt
„ofiarowuje” i  poprzez architekturę „naucza” nieznanych mu mieszkańców. Model
ten, w tej pracy nazwany architektem-ekspertem, którego „siła napędowa (…) brała
się z autentycznej wiary w postęp, [która jednak] (…) podszyta była pragnieniem
władzy”166, ustępuje  podejściu  architekta-aktywisty.  Wpływ  na  takie  określenie
nowego modelu działania ma przede wszystkim wyraźne przesunięcie projektanta w
strukturze relacji  inwestor-architekt-użytkownik w stronę tego ostatniego.  Zmianie
ulega też charakter relacji. Jak przyznawał sam Segal: „Trochę czasu zajęło mi, aby
przestać  być  typowym  architektem-tyranem,  który  kładzie  wszelkie  pomysły  i
przekonuje  wszystkich  do  swojego  gustu”167.  Architekt  jest  więc  doradcą  (a  nie
nauczycielem168), który pomaga mieszkańcom projektować i budować swoje domy,
jednak nie rezygnuje on z całości swej władzy: wyznacza przestrzenne i jakościowe
ramy inwestycji. Postawa ta zarówno fizycznie jak i w znaczeniu ogólnym zgodna
jest z tym, co Marcus Miessen nazywa przyszłością zawodu architekta: „umiejętnym
zarządzaniem  niekompetencją”169,  także  własną  –  związaną  choćby  ze
świadomością  niewiedzy  co  jest  najlepsze  dla  mieszkańców,  oraz  zdolnością
„wyobrażania,  formułowania  i  projektowania  strategicznych  ram  umożliwiających
wydarzanie  się  rzeczy”170.  Jest  to  zgodne  z  tym,  co  o  metodzie  piszą  autorzy
„Architecture  and  Participation”171,  że  Segal  świadomie  występował  „przeciwko

166 Marcus Miessen, dz.cyt, s.97
167 John McKean, dz.cyt, s.35
168 Różnica pomiędzy określeniem doradca a nauczyciel jest oczywiście płynna, w tym miejscu chodzi o 

autorytarny model nauczania, który zakłada przekazanie wiedzy i oczekiwanie jej przyjęcia oraz 
stosowania. 

169 Marcus Miessen, dz. cyt. s.244
170 Tamże, s.250
171 Peter Blundell Jones, Doina Petrescu, Jeremy Till, Architecture and Particypation, Routledge, Oxon 

2012
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odgórnemu,  paternalistycznemu dostarczaniu mieszkań zgodnie z ortodoksyjnym
modernizmem, który ustalał wszystko z góry, ofiarował on możliwy do powtórzenia
bez architekta, oddolny model budowy na własną skalę i stosując własną logikę,
odkrywając na nowo pewną spontaniczność. Obiecał nie tylko inny krajobraz, ale
inny sposób życia”172.

Warto  zwrócić  uwagę,  że  nowe  podejście  do  użytkownika  różni  się  od
poprzedniego tym, że staje się on podmiotem w procesie inwestycyjnym. Staje się
on podmiotem nie z nadania, ale dlatego, że otrzymuje on szereg obowiązków, a
spełnienie tych  obowiązków jest  gwarantem umowy między nim a samorządem.
Architekt  ma  względem  mieszkańca  zatem  obowiązki  takie  jak  względem
użytkownika, ale też jak względem inwestora173. 

Postawa  Segala  oznacza  odrzucenie  pewnej  wiodącej  interpretacji
modernizmu, ale nie oznacza rezygnacji  z niego w ogóle, z jego osiągnięć oraz
olbrzymiego ładunku emocjonalnego i politycznego, które posiadały jego obietnice.
Metoda Segala i postawa samego architekta, które mogą „rzucać zaskakująco nowe
światło  na prawdziwą siłę  modernizmu,  której  Segal  nigdy nie  stracił  z  oczu”174,
wydają  się  kontynuacją  zasad  pierwszego  modernizmu,  próbą  spełnienia  jego
obietnic,  dopełnieniem  jego  społecznego  znaczenia.  Powtarzając  za  Juhanim
Pallasmaą spojrzenie na modernizm powinno opierać się „na dialektyce ewolucji,
która daje większe nadzieje niż popularna teoria o bankructwie Modernizmu. Przede
wszystkim  widzę  Modernizm  jako  dialektyczne  spojrzenie  na  kulturę,  która  w
nieskończoność zmagać się musi ze swoją przeszłością”175. Modernizm, w którego
projektowaniu  uczestniczą  mieszkańcy,  modernistyczny  architekt-aktywista,  są
wynikiem reakcji na powojenny sposób budowania, na „modernistyczną ortodoksję”.
„Drugi Modernizm to realistyczne spojrzenie na kulturę, które nie jest zaślepione
żadnymi iluzjami. Porzucił niewinną wiarę w zwycięstwo humanizmu i swój potencjał
odnajduje  w  tworzeniu  strategii  kulturowego  oporu  wobec  niechcianego,
antyludzkiego  rozwoju”176.  Wczesny,  „heroiczny”  modernizm  był  modernizmem
zmiany,  gestu,  modernizmem  panowania  nad  przyrodą,  ale  też  nad
społeczeństwem – plastycznym tworem, który zmieniać można m. in. poprzez układ
przestrzeni.  Drugi  modernizm,  modernizm  w  który  możemy  wpisać  także
metodę  Segala jest  modernizmem  procesu  i  współpracy,  modernizmem
zatopionym w środowisku, dużo bardziej wyczulonym na ludzkie słabości i
zachcianki.

Jednak nie sama zmiana wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami procesu

172 Tamże, s.131
173 Przykładem może być sytuacja opisywanej inwestycji Greenstreet Hill w Londynie: mimo, że o zlecenie 

zabiegał Jon Broome mieszkańcy wybrali niedoświadczoną w metodzie Segala pracownię Potter and 
Holmes.

174 John McKean, dz.cyt, s.10
175 Juhani Pallasmaa, Tradition&Modernity: The Feasibility of Regional Architecture in Post-Modern Society

tłum. Łukasz Stepnik [online], http://teoriaarchitektury.blogspot.com, [dostęp 05.11.2017], dostępny w 
internecie: http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2013/07/juhani-pallasmaa-tradycja-i-nowoczesnosc.html

176 Tamże, s. 32-33
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inwestycyjnego  pozwala  nazywać  postawę  Waltera  Segala  mianem  architekta-
aktywisty.  Drugim  filarem  tej  postawy  jest  wyjście  Segala  poza  jego  metodę:
architekt  nie  oferuje  usług – a  poszukuje  zleceń.  To Segal  aktywnie  poszukiwał
samorządu gotowego wejść w eksperyment jego metody, to on inicjował proces, to
on następnie pilnował zasad, wchodząc w rolę, którą Marcus Miessen nazywał rolą
outsidera, a która wychodzi poza zakres obowiązków architekta. „Kiedy pojawia się
kwestia  działania  bez  mandatu,  kluczowe  jest  uruchomienie  modelu  outsidera,
zrozumienie  roli  architekta  jako  kogoś,  kto  nie  interesuje  się  wznoszeniem
budynków, ale analizą, projektowanie i tworzeniem struktur. Idea ta jest oparta na
koncepcji zewnętrznego praktyka (…) – chodzi raczej o lokalizację problemowych
aspektów,  aniżeli  czekanie,  aż  inni  przedstawią  ci  pewne  zagadnienia”177.  Ta
aktywna postawa,  powiązana z jasno wyznaczonym celem i  zasadami  działania
nadaje metodzie znaczenie polityczne.  

177 Marcus Miessen, dz. cyt., s.234
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– Metoda Segala jako architektura zrównoważona

Koncepcja  zrównoważonego  rozwoju,  jak  i  nawiązujące  do  niej
zrównoważone  projektowanie  posiadają  szeroką  płaszczyznę  wspólnych  zadań.
Obok oczywistych zasad związanych z zachowaniem integralności  ekosystemu i
zminimalizowaniem wykorzystania nieodnawialnych zasobów, pojawiają się wspólne
postulaty związane z jak najszerszym współudziałem mieszkańców w procesach
decyzyjnych,  poszukiwaniem  lokalnych  rozwiązań  dostosowanych  do  kontekstu,
egalitaryzmem, czy walką z wykluczeniem społecznym. „Są to (…) te wartości, które
idea  zrównoważonego  rozwoju  bezpośrednio  wchłania,  akcentując  obok
ekologicznego, także społeczne i ekonomiczne nastawienie”178. W takim szerokim
kontekście zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego projektowania należałoby
postrzegać  praktykę  projektową  Segala.  Sam  Segal  nie  mógł  jej  nazwać
projektowaniem zrównoważonym179, jednak zasady i cele metody są spójne z tym,
co w następnych latach nazwano nowym paradygmatem rozwoju. 

Architekt przyznawał, że „do roku 1932 nie tylko ja, ale i spora liczba kolegów
ze  studiów staliśmy się  zmęczeni  prawie  wszystkim tym,  o  czym mówiło  się  w
architekturze. (...) Zastanawiałem się wtedy, czy nie byłoby pożądanym by tworzyć
niewyznaniowy rodzaj architektury, który można by nazwać  architekturą naturalną.
Projektowałoby się w zgodzie z naturalnymi technikami i materiałami, bez żadnego
intelektualnego celu”180. Rzeczywiście metoda zarówno w swej części materiałowo-
konstrukcyjnej,  architektonicznej  jak  i  społecznej  posiada  pewną
bezpretensjonalność i  naturalność.  Zarówno koncepcja  sustainable  development,
jak  i  metoda  Segala zakładają  dostosowanie  do  lokalnych  potrzeb,
wzmocnienie/tworzenie  wspólnoty,  wykorzystanie  lokalnych,  łatwych  do  użycia
materiałów,  tworzenie  miejsc  pracy  w  następstwie  inwestycji,  zrozumienie
technologii budowy, a przez to – łatwość konserwacji i obniżoną kapitałochłonność. 

Segal  używał  konstrukcji  drewnianych,  eksperymentował  też  z
wykorzystaniem  tafli  wody  utrzymywanej  na  dachu  jako  izolatora  i  stabilizatora
konstrukcji budynku, a jego projekty dążyły do jak najbardziej efektywnego użycia
materiałów. Działanie na rzecz zmniejszenia energochłonności budowy było więc
faktem. Wydaje się jednak, że motywacją wyboru drewna czy eksperymentów były
raczej potrzeby konstrukcyjne, wykonawcze (związane z łatwą obróbką materiałów)
i ekonomiczne niż świadomy pod względem energochłonności materiałów wybór.
Pamiętajmy, że ze względu na eliminację prac mokrych, ściany projektowane przez
Segala  i  okna,  które  proponował  w  swoich  realizacjach  były  nieszczelne,  a
izolacyjność przegród minimalna.

178 Leszek Gawor, Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji, [w:] 
Włodzimierz Galewicz, Świadomość środowiska, Universitas, Kraków 2006, s.110

179 Pierwsza definicja zrównoważonego rozwoju została opublikowana w 1987r. w raporcie zatytułowanym 
„Nasza wspólna przyszłość” przez Światową Komisję do Spraw Środowiska i Rozwoju, a sam termin 
użyty został po raz pierwszy w 1972 roku na sesji Rady Zarządzającej Programu Środowiskowego ONZ 
w Sztokholmie.

180 John McKean, dz.cyt, s.41
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7.3. Krytyka

– Architektura

Architektura  osiedli  Segala  –  jak  sam  przyznawał  –  miała  być  skromna.
Skromność ta miała wyraz ideowy: budynek miał za cel zapewnić schronienie a nie
być wyrazem stratusu materialnego. Wyraz architektoniczny obiektów nadawany był
poprzez  niezbędne  elementy  konstrukcyjne,  a  skromność  formy  wiązała  się  z
oszczędnościami  podczas  budowy.  Te  cechy,  obok  użycia  właściwej/adekwatnej
technologii pozwalają  nazwać  projekty  autorstwa  Waltera  Segala  architekturą
nadindywidualną w rozumieniu Juliusza Żórawskiego181.

Mimo  tego,  estetyka  tych  budynków,  zwłaszcza  pojedynczych  domów,
stawianych przez prywatnych inwestorów, jest różnie oceniania. Surowo oceniana
bywa właśnie skromność i pawilonowy charakter obiektów ulokowanych często w
towarzystwie,  tradycyjnej  dla  miast  angielskich,  wiktoriańskiej  architektury
przedmieść.  Równocześnie wysoko oceniana jest  konsekwencja modernistycznej
estetyki: zastosowanie pięciu zasad nowoczesnej architektury Le Corbusiera, w tym
szczególnie  podniesienie  budynku  ponad  grunt  oraz  duże,  pasmowe  okna  z
widokiem  na  zieleń.  To  współdziałanie  budynku  z  zielenią  jest  zresztą  jedną  z
najważniejszych zalet architektury Segala. 

W  przypadku  małych  założeń  osiedlowych  projektowanych  przez  Segala
czas wydaje się pracować na ich korzyść. Tworzone w myśl  zasady nisko-gęsto
mogą być odbierane jako całość wraz z bujną zielenią. Mogą więc być oceniane
jako zespoły krajobrazowe. W tym przypadku, nie abstrahując pojedynczego obiektu
z otoczenia, ocena ta jest dużo wyższa. Warto także podkreślić, co jest jedną z
hipotez  tego  opracowania  –  że  metoda  jest  możliwa  do  stosowania  przy
zastosowaniu innych konstrukcji  i innych form. Widać to dobrze, na późniejszych
przykładach stosowania metody Segala np. na osiedlu Greenstreet Hill w Londynie.

– Energooszczędność

Podobnie,  z  zastrzeżeniem,  że  metoda  może  posługiwać  się  różnymi
rozwiązaniami,  należy  poddać  krytyce  niektóre  rozwiązania  konstrukcyjne  i
technologiczne  Segala.  Przede  wszystkim  konstrukcja  zaproponowana  przez
architekta  nie  spełnia  współczesnych  standardów  dotyczących  izolacyjności
przegród  zewnętrznych  i  liniowych  mostków  termicznych  na  drewnianych
elementach konstrukcyjnych. Były to jednak standardowe rozwiązania  w czasach
budowy tych obiektów. 

Inaczej  ocenić należy przesuwne okna zaproponowane przez Segala.  Nie
spełniały one standardów szczelności powietrznej nawet z przełomu lat 70. i 80. XX
wieku, skoro już po kilku latach, powszechnie, zostały wymienione.  

181 Juliusz Żórawski, Siatka Prostych. O architekturze nadindywidualnej, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 2012, s.103-112 
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Poważniejszym  zarzutem,  ponieważ  dotyczącym  podstawowej  zasady
metody: dostępności technicznej i „fizycznej”, jest zarzut mówiący o tym, że wybór
„suchych” metod kształtowania ścian zewnętrznych prowadzi do nieszczelności tych
ścian i dużych strat energii. Współcześnie problem ten można rozwiązać poprzez
stosowanie folii  paroizolacyjnej oraz wiatroizolacyjnej, jednak utrudnia to różnego
rodzaju późniejsze przebudowy ścian zewnętrznych.

– Dostępność

Celem  sine  qua  non  metody  Segala  jest  jak  najszersza  dostępność
proponowanego przez niego sposobu budowy.  Nie znaczy to, że  metoda  miała i
może  być  stosowana  uniwersalnie,  ani  że  spełni  ona  oczekiwania  wszystkich,
jednak  jak  najszersza  grupa  osób  powinna  móc  podołać  jej  wymaganiom.
Konstrukcja  i  architektura  zaproponowana  przez  architekta  rzeczywiście  została
zaprojektowana  w taki sposób, by budynek mógł być wybudowany jak najłatwiej,
przez jak największą grupę osób. Jednak ta zasada: współudział w budowie, wraz z
drugą  zasadą:  samorządnością  mieszkańców,  a  więc  ich  zaangażowaniem,
skutkuje  największym  problemem  dotyczącym  dostępności  metody  Segala:
potrzebą poświęcenia dużej ilości czasu. 

„Jakkolwiek udany był i jest system budowlany Waltera Segala, nie stanowi
on jednak odpowiedniego rozwiązania pełni problemów, z którymi stykamy się dziś,
kiedy to brak czasu jest dla niższej klasy średniej takim samym problemem jak brak
środków,  a  wysoko  wywindowane  ceny ziemi  tworzą  barierę  większą  niż  sama
struktura”182.  Wymagana  ilość  zainwestowanego  przez  mieszkańców  czasu
skutkowała tym, że równoległa z  budową,  praca zarobkowa była  niemożliwa.  W
związku z tym była to olbrzymia bariera wejścia w proces dla wszystkich, którzy
mieli ugruntowaną sytuację zawodową, a poziom ich dochodów był na tyle wysoki,
by  bezcelowym  było  poświęcanie  się  pracy  na  budowie.  W  rzeczywistości
skutkowało to tym, że w procesie brały udział osoby, którym zasady te się opłacały:
bezrobotne, które posiadały jakieś źródło finansowania lub mogące połączyć pracę
zarobkową  (np.  poprzez  jej  ograniczenie)  z  budową.  W  niewielkim  procencie
przypadków pojawił  się  też  wynajem robotników do budowy,  lub  (częściej)  tylko
wynajmem  pomocników.  Takie  podejście  jednak,  zwłaszcza  jeśli  zaistniałoby  w
większej skali,  podałoby w wątpliwość część korzyści społecznych, ową „wartość
dodaną” metody. 

– Ograniczenia

Prawdopodobnie  najpoważniejszym  ograniczeniem  metody  Segala  jest  jej
istota:  proces wspólnego projektowania  i  budowy mieszkań przez mieszkańców,
urzędników i architektów. Zalety takiego podejścia są faktem, opisane zastały w tym
opracowaniu,  faktyczna  jest  także  potrzeba  większej  ilości  czasu  i  nakładów
związanych  z  kształtowaniem  procesu,  projektowaniem,  szkoleniami  i  budową.

182 A. Parvin, D. Saxby, C. Cerulli, T. Schneider, dz. cyt., s.45
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Praktyka  projektów  Segala  wykazała,  że  dodatkowe  koszty  związane  ze
stosowaniem  metody  były  bilansowane  poprzez  uczestnictwo  mieszkańców  w
budowie  i  nie  przekraczały  budżetu  osiedli  budowanych  i  projektowanych  bez
udziału  mieszkańców183.  Jednak  cały  proces  inwestycyjny  był  bardziej
skomplikowany  i  dłuższy  oraz  operował  niewielką  skalą  założeń.  O  ile  bardzo
prawdopodobne  jest  uproszczenie  procesu  i  skrócenie  czasu  wraz  z
wypracowaniem,  wraz  z  kolejnymi  realizacjami,  skutecznych  procedur
inwestycyjnych,  o  tyle  ewentualna zmiana skali  inwestycji  tworzonych zgodnie  z
metodą Segala może być bardziej problematyczna. 

Naturalnie zmiana skali  z osiedla budynków jednorodzinnych na niewielkie
osiedle  niskich  domów  wielorodzinnych  powinna,  po  rozwiązaniu  problemów
technicznych, nie wpływać zasadniczo na skuteczność  metody184.  Jednak  metoda
Segala  jak  i  wiele  innych alternatywnych czy kontestujących  postaw jest  często
porównywana do metody biurokratycznego zarządzania budownictwem i  wielkich
osiedli  socjalnych, i  to na ich tle opisywane są jej  zalety.  Należy jednak zwrócić
uwagę,  że trudno sobie wyobrazić  powojenną odbudowę Europy i  tak znaczącą
zmianę  standardu  zamieszkiwania,  jaka  miała  miejsce  między  1945  a  1972
obejmującą  tak  wielką  populację  bez  modernistycznych,  wielkich  projektów
socjalnych.  

Sam Segal podkreślał,  że  metoda  nie ma charakteru uniwersalnego, a on
sam  poszukiwał  metody  pomiędzy  budownictwem  jako  aktem  indywidualnej,
całkowitej  wolności,  a  budownictwem  masowym.  Szukał  lepszego  narzędzia,
pozostawiającego  mieszkańcom  znaczną  swobodę  a  jednocześnie  mocniej
wpływającego na rzeczywistość niż budownictwo indywidualne. Nie bez znaczenia
była próba rozwiązania, typowego dla budownictwa indywidualnego, problemu skali:
„w budownictwie mieszkaniowym utrata korzyści skali pociąga za sobą albo bardzo
wysokie ceny jednostkowe materiałów budowlanych (ponieważ zamawia się je w
małych  ilościach  od  pobliskich  detalistów),  albo  zastępowanie  ich  materiałami  z
drugiej reki i gorszej jakości”185. W przypadku metody Segala i jej konstrukcji próba
ta  wydaje  się  udana,  ale  wciąż  bez  porównania  do  wielkich  projektów
modernistycznych. 

Metodę Segala  należy więc postrzegać jako alternatywę użyteczna w
przypadku  niewielkich  założeń  mieszkaniowych,  dopiero  w  sytuacji
ustabilizowanego  rynku  mieszkaniowego,  po  rozwiązaniu  najbardziej
palących  kryzysów  mieszkaniowych.  W  takiej  sytuacji,  można  powtórzyć  za
Giancarlo  De  Carlo: „dlaczego budownictwo  mieszkaniowe  musi  być  możliwie
najtańsze,  a  nie,  na  przykład,  drogie?  Dlaczego zamiast  obsesyjnie  redukować
wszystkie parametry do minimum (...), nie próbujemy budować mieszkań bardziej
przestronnych,  bezpieczniejszych,  wygodniejszych  i  lepiej  wyposażonych,  które
dawałyby nam poczucie prywatności,  ułatwiały komunikację i  relacje z innymi,  a

183 Jon Broome, Brian Richardson, dz. cyt
184 np. projekt osiedla the RUSS w Londynie, autorstwa pracowni Architype
185 Mike Davis, dz. cyt., s.107
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także umożliwiały twórczą pracę? Dziś już nikt nie da się nabrać na to, że powodem
takich decyzji są ograniczone środki finansowe. (...)  Dlatego w żadnym razie nie
wolno  zgadzać  się  na  byle  jakie  budynki  mieszkalne,  miasta  i  krajobrazy.
Powinniśmy zerwać z dogmatami uchwalonymi we Frankfurcie186 i przestać wierzyć
w to, że w kuchni o małym metrażu szybciej usmażymy omlet”187.

7.4. Obrona tezy

Sposób budowy domów, jaki zaproponował w latach 60. XX wieku Walter Segal
nie wydaje się szczególnie nowatorski. Mimo że budownictwo masowe już w połowie
wieku ograniczyło tradycję budowy domu własnymi siłami, to przecież istniała ona dalej,
a lata wojny i odbudowy dały nawet pewien impuls do odnowy tego nurtu w brytyjskiej
architekturze188.  Nie  był  nowatorski  ani  zapomniany  sposób  budowy,  nie  była
nowatorska też sama  konstrukcja Segala: lekka drewniana konstrukcja szkieletowa w
połowie XX wieku miała już i tradycje budowy i sporą popularność w Ameryce Północnej
i Północnej Europie.  Nowatorska była jednak metoda, kompleksowe podejście do
procesu: postawienie pewnych celów inwestycji, zasady jakimi kierować powinna
się wybrana technologia, sposób budowy i sposób prowadzenia inwestycji. Nowe
było  także  systemowe  podejście  do  budowy  domów  jednorodzinnych,  próba
połączenia  standaryzacji  budownictwa  wielorodzinnego  ze  swobodą  i
indywidualizmem budownictwa jednorodzinnego.  

„Wartość  dodana”  nie  wykuwała  się  jednak  łatwo.  Metoda wymagała  od
przyszłych użytkowników pracy, nauki, odwagi a przede wszystkim czasu, tak dużo, że
równoległe utrzymywanie pracy zarobkowej było bardzo trudne. Metoda nie była to więc
co do zasady skierowana do osób na tyle dobrze wynagradzanych, by poniosły one
większe  straty  porzucając  pracę  niż  wypracowały  zyski  podczas  budowy własnego
domu.  Okazała  się  ona  jednak  na  tyle  atrakcyjna,  by  doprowadzić  do  tego,  że  w
niektórych  przypadkach  osoby  lepiej  zarabiające  podnajmowały  robotników  do
wykonania części prac. Co oczywiście wpływało na wspólnotę pracy.

186 Kongres Architektury Nowoczesnej we Frankfurcie w 1929 roku, zatytułowany „Mieszkanie minimum 
egzystencjalnego" 

187 Giancarlo De Carlo, Odbiorcy..., dz. cyt. 
188 Chociażby opisywana idea plotlands
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W  świetle  tego,  oraz  w  świetle  przytaczanych  opisów  pryncypiów  i  przykładów
realizacji inwestycji na podstawie metody Segala oraz przebadanych ich społecznych
następstw  i  interpretacji  wydaje  się  uprawnionym twierdzenie  zawarte  w  pierwszej
tezie  pracy,  że  metoda  Segala jest  kompleksowym  procesem  inwestycyjnym,
który  ma  szereg  wyróżniających  cech  konstytutywnych  i  sprzyja  tworzeniu
„społecznej  wartości  dodanej”   inwestycji  mieszkaniowej  w postaci:  rozwoju
indywidualnego  mieszkańców  i  ich  wspólnoty,  indywidualizacji  środowiska
mieszkaniowego oraz zwiększenia  dostępności mieszkań dla osób najbardziej
potrzebujących. 



Zyski  wykraczały  zresztą  poza  materialne  dowody  i  przesłaniały  szereg
związanych  z  inwestycją  problemów.  Zyskiwała  grupa:  „emocje  związane  z
budowaniem zmieniały  się  w zależności  od  postępów czynionych  podczas  budowy.
Dziś, wszyscy bez wyjątku przyznają, że finalna praca warta była wysiłku. Jako rodziny
jesteśmy nie tylko dobrymi sąsiadami, ale troszczącymi się o siebie przyjaciółmi, którzy
przeszli przez wspólne i niepowtarzalne doświadczenie”189. Zyskiwali też poszczególni
mieszkańcy: „Jeden z członków grupy na sam koniec stwierdził  nigdy więcej nikt nie
powie  mi,  że  nie  mogę  czegoś  zrobić.  Nigdy  więcej…  Obecnie  zawiaduje  pracami
własnej firmy budowlanej, budującej domy z drewna w typie segalowskim”.190

189 Marcin M. Kołakowski, Wzajemna pomoc..., dz. cyt., s.43
190 Jon Broome, Brian Richardson, dz. cyt., s.71
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III. MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY SEGALA

W POLSKICH WARUNKACH 
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1. ANALIZA PRZEPISÓW

W  Polsce  budowa  własnego  domu  metodą  gospodarczą wciąż  jest  jedną  z
najpopularniejszych metod budowy, przybywa też inwestycji, które metodę gospodarczą
wiążą nie tylko z możliwością obniżenia kosztów ale też z zasadami zrównoważonego
rozwoju,  regionalizmu  w  architekturze  czy  oporu  przeciwko  komercyjnemu  rynkowi
mieszkań. Jednocześnie, pomimo tak żywego tradycyjnego modelu oraz powrotu do
metody gospodarczej w  budowie  prywatnych  domów jednorodzinnych,  istnieje  mało
przykładów osiedli i budynków wznoszonych rękami przyszłych mieszkańców, których
znaczna część kosztów pokrywana byłaby z funduszy publicznych czy społecznych.
Dzieje się tak mimo że praktyka spółdzielcza zarówno przed, jak i po wojnie, chętnie
sięgała  po  tę  metodę:  mamy  przykłady  przedwojennych  kolonii  Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej czy osiedle przy obecnej ul. Praskiej w Krakowie budowane
przez  Robotniczą  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „Praca”,  a  także  wiele  przykładów
powojennych  spółdzielni,  bardzo  często  występujących  pod  nazwą  „Budowlani”.
Zwłaszcza  te  przedwojenne,  modelowe  przykłady  wiązały  się  z  próbą  dostarczenia
mieszkańcom szerszego wachlarza usług (teatry amatorskie, szkoły wieczorowe), czy
rozwiązania innych, pozamieszkaniowych problemów. 

Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera i może się oprzeć polityka
mieszkaniowa samorządów są: 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16
poz. 95)

• Ustawa  z  dnia  26  października  1995  r.  o  niektórych  formach  popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1995 nr
133 poz. 654)

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997
nr 115 poz. 741)

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733)

• Ustawa  z  dnia  8  grudnia  2006  r.  o  finansowym  wsparciu  tworzenia  lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U.
2006 nr 251 poz. 1844)

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.  o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
2009 nr 19 poz. 100),

• Ustawia z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017
poz. 1529)

Pierwsza  z  wymienionych  ustaw nakłada  na  gminy obowiązek  „Zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty” w zakresie „gminnego budownictwa mieszkaniowego”, a
ustawa  o  ochronie  praw  lokatorów  mówi:  „Tworzenie  warunków  do  zaspokajania
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potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy”
oraz  „Gmina,  na  zasadach  i  w  wypadkach  przewidzianych  w  ustawie,  zapewnia
lokale  socjalne  i  lokale  zamienne,  a  także  zaspokaja  potrzeby  mieszkaniowe
gospodarstw domowych o niskich dochodach”. W praktyce oznacza to, że gmina ma
obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego każdej osobie, której taki lokal przysługuje na
podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów. W skład mieszkaniowego zasobu gminy
musi wchodzić odpowiednia liczba lokali socjalnych (jeśli gmina nie chce wynajmować
pomieszczeń pod lokale od innych podmiotów), posiadanie natomiast tzw.  mieszkań
komunalnych  (finansowanie  których  dokonuje  się  bezpośrednio  ze  środków
publicznych) czy mieszkań społecznych (finansowanie których odbywa się ze środków
publicznych i  prywatnych  poprzez Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego) jest  jest
jedynie  opcjonalne.  W praktyce duża część gmin  posiada  mieszkania  komunalne  a
spora  część  także  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego.  Oprócz  mieszanego
publiczno-prywatnego  finansowania  budownictwa  w  modelu  TBS  istnieje  możliwość
budowy mieszkań w ramach partnerstwa z krajowym operatorem programu Mieszkanie
Plus (BGK Nieruchomości) oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

W  ramach  programu  Mieszkanie  Plus  operator  programu  planuje  możliwość
zaangażowania  mieszkańców  w  procesie  budowy,  o  czym  świadczą  zadania  jakie
postawiono przed uczestnikami konkursu na modelowy dom jednorodzinny191. Działania
te nie są jednak wciąż unormowane prawnie, a także, w chwili obecnej192, trwają prace
legislacyjne nad nowelizacją  ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w związku z
tym  nie  jest  możliwa  ocena  funkcjonowania  tej  ścieżki  prawno-administracyjnej  i
zaproponowania w jej ramach modelu działania. 

Ostatni z modeli:  partnerstwo publiczno-prywatne, ma natomiast funkcjonującą
już dłuższy czas legislację,  mimo tego nie jest modelem powszechnym i najczęściej
rozumiany jest jako wspólne działanie samorządu i dewelopera. Ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym nakłada na partnera prywatnego obowiązek bycia przedsiębiorcą,
a to oznacza, że spełniają go zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą jak i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Rozważając  możliwości  zaangażowania  przyszłych  mieszkańców  w  procesie
budowy  mieszkań  należy  zwrócić  uwagę  na  definicje  partycypacji związane  z
budownictwem  w  ramach  TBS  oraz  wkładu  własnego przyjętego  w  Ustawie  o
partnerstwie  publiczno-prywatnym.  Partycypacja  przyszłych  mieszkańców  budynków
TBS opisana w Ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
możliwa jest w „kwocie do 25% kosztów budowy”. Słowo kwota, które pada w ustawie
wydaje się wskazywać na środki pieniężne jako jedyny środek partycypacji w kosztach
budowy. Także praktyka pozyskiwania kredytów na budowę mieszkań w ramach TBS
wskazuje na taką potrzebę: kwoty uzyskane od partycypantów stanowią znaczną część
wkładu własnego towarzystwa wymaganego przez kredytodawcę. 

191 W regulaminie konkursu, w punkcie „IV. Zadania konkursowe” postawiono następujący wymóg: 
„Dodatkowo będą punktowane projekty, w których prace budowlane będzie mógł wykonać przyszły 
użytkownik we własnym zakresie oraz rozwiązania typu wykonaj to sam”.

192 Maj 2018
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Wkład własny w Ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym określany jest jako
„świadczenie  podmiotu  publicznego  lub  partnera  prywatnego  polegające  w
szczególności na: a) poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym
sfinansowaniu  dopłat  do  usług  świadczonych  przez  partnera  prywatnego
w  ramach  przedsięwzięcia,  b)  wniesieniu  składnika  majątkowego”,  dalej  w  definicji
umowy  o  PPP  ustawa  mówi,  że  „partner  prywatny  zobowiązuje  się  do  realizacji
przedsięwzięcia  za  wynagrodzeniem  oraz  poniesienia  w  całości  albo  w  części
wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią”.  Wkład własny
musi być więc wymierny, policzalny, ale nie musi być w formie pieniężnej – może być on
w postaci „części wydatków na jego realizację”  – a więc w postaci pracy na budowie
przyszłych  mieszkańców.  Niewątpliwą  zaletą  modelu  budownictwa  mieszkaniowego
tworzonego w ramach PPP w stosunku do budownictwa TBS jest elastyczność: miasto
może przeprowadzić inwestycję na różne sposoby w zależności  od potrzeb gminy i
możliwości mieszkańców, przy zachowaniu przepisów prawa. Dzięki temu możliwe jest
zaproponowanie w ramach tej ustawy kilku modeli inwestycyjnych. 
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2. STUDIUM PRZYPADKU 

Przykład  przedstawiony  w  tym  rozdziale  to  projekt  przygotowany  w  polskich
warunkach  formalno-prawnych,  wykazujący  dużo  cech  wspólnych  z  zasadami
kierującymi  metodą Segala.  Przedstawienie w tym rozdziale przykładu nawiązującego
jedynie  w  sposób  formalno-prawny  i  organizacyjny  do  metody  Segala na  celu  ma
udowodnienie  możliwości  funkcjonowania  tego  typu  budownictwa  w  warunkach
polskich.  Możliwość  stosowania  w  Polsce  technologii  budowy  wykazującej  cechy
konstrukcji  Segala jest  łatwiejsze  do  wyobrażenia  i  nie  wymaga  przedstawiania
dowodów, zwłaszcza, że w kolejnych rozdziałach opisane są projekty, które oparte są
na  powszechnie  dostępnych  technologiach  wykorzystywanych  zgodnie  z  metodą
Segala. 

– Osiedle domów komunalnych Połczyn-Zdrój /Połczyn-Zdrój/

• Finansowanie i organizacja 

Jednym  z  ciekawszych  i  bardzo  bliskim  idei  Segala,  polskim  przykładem
osiedla społecznego jest planowana lecz niezrealizowana w pierwotnym zakresie
inwestycja budowy domów socjalnych w zabudowie szeregowej w Połczynie Zdroju.
Samorząd dał impuls do stworzenia projektu i był jego organizatorem. W Urzędzie
Gminy  powołany  miał  być  zespół  do  pilotowania  tej  inwestycji,  który  miał  być
koordynatorem  inwestycji  i  wziąć  na  siebie  obowiązki,  które  zazwyczaj  są
rozdzielone pomiędzy firmę wykonawczą i firmę projektową. Dzięki takiej organizacji
inwestycji  urząd wziąć miał na siebie większą odpowiedzialność i większy zakres
prac, miał mieć jednak możliwość dokładnej kontroli procesu inwestycyjnego i – z
drugiej strony – mógłby bardziej elastycznie podejść do zadania. 
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Ilustracja 50: Zespół zabudowy osiedla domów socjalnych w Połczynie Zdroju w zrealizowanej
formie, Połczyn Zdrój, arch. brak informacji



W związku  z  tym,  że  impuls  wyszedł  od  strony samorządu,  współudział
mieszkańców  w  projektowaniu  inwestycji  i  poszczególnych  budynków  był
stosunkowo niewielki. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano bez udziału
mieszkańców dwa typy domów: dostosowany i  niedostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Dopiero kolejnym etapem miał być wybór uczestników projektu,
a następnie przeprowadzenie konsultacji  z  przyszłymi  mieszkańcami.  Jako efekt
tych konsultacji planowano wprowadzenie zmiany w układzie pomieszczeń, jednak
już bez naruszania ścian konstrukcyjnych czy bryły budynku. W planach była także
także możliwość zmian późniejszych, na budowie, lecz tylko w zakresie, na który
pozwala zasada nieistotnych zmian w projekcie. 

Podstawowe  zasady  inwestycji  takie  jak  jej  charakter  i  sposoby
finansowania oraz podział własności domów  były stosunkowo klarowne: Urząd
Gminy  w  Połczynie-Zdroju  występował  w  roli  inwestora  i  menadżera  projektu
zatrudniając do budowy przyszłych mieszkańców oraz do konkretnych prac szereg
podwykonawców. Przed przystąpieniem do prac mieszkańcy mieli przejść szkolenia,
na  które  urząd  pozyskał  dodatkowe  środki  z  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki
Społecznej.  Warto  zaznaczyć,  że  pomysłodawcy  nie  zakładali  dopuszczenia  do
projektu tylko osób bezrobotnych. Oprócz bezpośredniego zatrudnienia przyszłych
mieszkańców, gmina planowała zatrudnić kierownika robót, inwestycja podzielona
zostać miała branżami (zarówno projektowo jak i wykonawczo), a trudniejsze prace,
wymagające  większego  doświadczenia,  jak  wod-kan  czy  elektryka  wykonywane
miały być przez firmy zewnętrzne, zatrudniane bezpośrednio przez urząd. W ten
sposób urząd nie dzieliłby zadania inwestycyjnego. Zespół ds. inwestycji zajmować
się miał także zakupem materiałów budowlanych. 

Projekt zakładał budowę trzech szeregów po 4 domy w każdym na terenach
należących  do  gminy.  W każdym szeregu 2  domy przystosowane miały  być  do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace budowlane przy tej inwestycji prowadzone
miały być przez osoby sprawne fizycznie – przyszłych mieszkańców. Każdy z nich
podjąć się miał budowy domu dla „siebie” i domu sąsiedniego – przystosowanego
dla osoby niepełnosprawnej. Po zakończeniu inwestycji właścicielem budynków jako
lokali  socjalnych  miał  być  samorząd.  Lokale  nieprzystosowane  dla  osób
niepełnosprawnych wynajęte miały być poza kolejką budowniczym, natomiast lokale
dostosowane  dla  osób  niepełnosprawnych  w  miarę  potrzeb  przydzielane  przez
gminę. 

Zakres partycypacji  i  samorządności  mieszkańców były w przypadku
projektu w Połczynie-Zdroju ograniczone.  Już sama organizacja inwestycji  nie
zakładała  uczestnictwa  mieszkańców  w  projektowaniu  domów  a  jedynie  jej
późniejszą  personalizację,  dodatkowo  dobór  technologii  budowy  nie  ułatwiał
późniejszych zmian. 
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• Konstrukcja

Wybrana przez architektów  technologia i organizacja budowy w żaden sposób
nie  odnosiły  się  ani  do  kwestii  wtórnego  dostosowywania  budynków  do
indywidualnych potrzeb ani do kwestii budowy domów przez samych mieszkańców.
Zastosowane  zostały  powszechne  przy  budowie  domów  jednorodzinnych
technologie  budowlane  –  konstrukcja ścianowa,  oparta  o  ściany z  bloczków z
betonu komórkowego, nietrudna, jednak nie dające preferencji niedoświadczonym
budowniczym. 

• Podsumowanie

Planowana  inwestycja  miała  być  elementem  wywiązywania  się  z  zadań
własnych  gminy,  powiększającym  zasób  mieszkań  socjalnych,  zwłaszcza
najbardziej  brakujących  mieszkań  dostosowanych  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych.  Celem  urzędu  była  także  aktywizacja  bezrobotnych.
Budowniczowie – przyszli mieszkańcy dzięki podjętej z urzędem współpracy mieli
mieć zapewnione szkolenia oraz praktykę. Urząd zapewniał w pełni płatną pracę na
zasadach  robót  publicznych  na  czas  budowy dwóch  domów,  a  po  zakończeniu
inwestycji  proponował  szkolenia  i  zatrudnienie  jako  opiekuna  dla  osoby
niepełnosprawnej (nie musiał to być ten sam członek rodziny, który budował dom) –
przyszłego sąsiada. W planie Urzędu Gminy proces budowy miał więc niezwykle
istotne  znaczenie,  mimo  że  nie  miało  to  odbicia  w  projekcie  architektonicznym.
Czasowa praca, nauka zawodu, budowa domu dla niepełnosprawnego sąsiada i
później możliwość opieki nad nim miały za zadanie oprócz podnoszenia kwalifikacji i
aktywizacji zawodowej także socjalizację i tworzenie lokalnej wspólnoty.

Zaprojektowana inwestycja nie została zrealizowana w zakładanej formie. Na
terenie  gminy nie  znaleziono wystarczającej  liczby chętnych  do budowy.  Projekt
został zrealizowany jedynie częściowo. Osoby bezrobotne zostały przeszkolone tak
jak planowano, zatrudniono je i zbudowały one jeden szereg z czterema domami
dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, nie było jednak chętnych na budowę
„własnego” domu. 
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3. MODEL INWESTYCJI WZOROWANEJ NA METODZIE SEGALA

3.1. Modele organizacyjne

Modele  przedstawione  w  poniższych  zestawieniach  podzielone  są  na
podstawowe  formy  własnościowo-organizacyjne:  komunalne,  komunalno-społeczne
TBS  i  komunalno-społeczne/własnościowe  PPP  i  przedstawiają  one  podstawowe
zasady  inwestycji,  takie  jak  charakter  i  sposób  finansowania  oraz  podziały
własności  domów.  W związku  z  założeniami  tematyki  pracy  doktorskiej  pominięte
zostały  modele  nieoparte  na  finansowaniu  budynków  ze  środków  publicznych.  Ze
względów opisanych w poprzednich akapitach pomięto także model  finansowania w
ramach  programu  Mieszkanie  Plus.  Nie  brano  pod  uwagę  także  interwencyjnego
budownictwa mieszkaniowego, ze względu na jego specyficzny charakter.

Modele  organizacji  inwestycji  dobrane  zostały  tak,  by  dawały  możliwość
kształtowania procesu projektowania i  budowy zgodnie z zasadami i  celami  metody
Segala  uznanymi  na potrzeby tej  pracy za konstytutywne.  Podstawową zasadą jest
oczywiście  jak  najszersza  partycypacja  i  samorządność  mieszkańców  w  procesie
budowy,  rozpoczynając  od  projektowania  inwestycji,  przez  partycypację  w
projektowaniu po budowę i związane z nią zmiany w projekcie. Wiąże się to z kolejną
zasadą uznania mieszkańców za partnerów w procesie budowy mieszkań i przyjęciem
poziomych  relacji  między  samorządem,  projektantem  i  użytkownikami.  Trzecią
podstawową zasadą jest pomocowy charakter przedsięwzięcia: musi być ono dostępne
finansowo i organizacyjnie dla jak najszerszego grona odbiorców i zaoferować szerszy
niż  tylko  zapewnienie  schronienia,  zakres  pomocy.  W  związku  z  taką  organizacją
inwestycji  można  założyć  cele,  którymi  są  rozwój  indywidualny  mieszkańców  oraz
kształtowanie się silnej lokalnej wspólnoty dzięki uspołecznionemu procesowi budowy
mieszkań. 

– Model komunalny

• Organizacja i finansowanie

Model  oparty  jest  na  postępowaniu  administracyjnym  budowy  mieszkań
komunalnych i socjalnych przez samorządy i oparty jest o ustawę z dnia 21 czerwca
2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie
Kodeksu cywilnego oraz Ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu
tworzenia  lokali  socjalnych,  mieszkań  chronionych,  noclegowni  i  domów  dla
bezdomnych.  W  modelu  tym  samorząd  jest  jedynym  inwestorem  a  mieszkania
stanowią własność miasta, jednak przyszli mieszkańcy partycypują w projektowaniu
budynków  oraz  są  zatrudnieni  na  budowie.  Po  określeniu  potrzeb  i  zakresu
inwestycji, na pierwszym etapie projektu w urzędzie miasta wyznaczany jest zespół
do zarządzania projektem, następnie wraz z urzędem pracy uruchamiane są roboty
publiczne.  W  ramach  robót  publicznych  samorząd  oferuje  mieszkańcom  gminy
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szkolenia i zatrudnienie na czas budowy domów oraz dodatkowo: pierwszeństwo w
przydziale  mieszkań  komunalnych,  w  których  budowie  brało  się  udział  oraz
partycypację  w  projektowaniu  budynków  i  zagospodarowania  terenu.  Urząd  w
formule odpowiedniej do zaistniałej sytuacji zleca także zewnętrznym firmom część
prac, nadzór nad budową oraz dodatkowe prace. Mieszkańcy budują mieszkania
dla siebie oraz mieszkania komunale, socjalne i chronione dla osób, które nie są w
stanie  brać  udziału  w  budowie.  Istnieje  przykład  projektu  inwestycji,  w  której
mieszkańcy-budowniczowie mieli być dodatkowo szkoleni do opieki nad sąsiadami
–  lokatorami  mieszkań  chronionych.  Taki  model  inwestycji  powinien  zakładać
preferencyjną dla niedoświadczonych budowniczych technologię budowy. 

Docelowo  samorząd  pokrywa  całkowicie  koszty  budowy  i  zostaje
właścicielem  mieszkań  komunalnych  socjalnych  i  chronionych.  Część  mieszkań
przypada  mieszkańcom-budowniczym,  pozostała  część  pozostaje  w  dyspozycji
miasta. Dodatkowym obciążeniem dla samorządu jest to, że bierze na siebie część
organizacji  procesu  budowy  i  uzgodnień,  którymi  zazwyczaj  zarządza  firma
budowlana.

• Partycypacja mieszkańców

Mieszkańcy partycypują w inwestycji poprzez płatną pracę na budowie, nie
otrzymują  dodatkowo  żadnych  udziałów  we  własności  budynku.  Korzyściami
uzyskanymi  przez  mieszkańców,  poza  zapłatą  za  pracę,  szkoleniami,  zdobytym
doświadczeniem i  profitami społecznymi,  jest  przydział  w konkretnym mieszkaniu
komunalnym  poza  kolejką  chętnych  i  udział  w  projektowaniu,  a  więc
indywidualizacja przestrzeni tego mieszkania. 

• Możliwość zastosowania

Komunalny model  organizacji  inwestycji  ma niewątpliwe plusy związane z
jasnym  podziałem  własności,  dzięki  płatnej  pracy  mieszkańców  i  powszechnie
stosowanym  postępowaniem  administracyjnym.  Jednocześnie  utrudnieniem  dla
samorządu jest organizacja inwestycji, w której trzeba zgrać pracę ekipy budowlanej
zatrudnionej  bezpośrednio  przez  urząd  pracy  z  profesjonalnymi  ekipami
budowlanymi.  Niewątpliwie  niezwykle  istotną  rolę  odegrałaby  w  tym  wypadku
organizacja budowy i konkretnie jej kierownik. 

Wydaje się, że ten model jest atrakcyjny dla mieszkańców, którzy spełniają
kryteria  dostępu  do  mieszkań  komunalnych,  a  więc  tych,  którzy  w  żaden  inny
sposób (mieszkanie wynajmowane lub kupowane na wolnym rynku, TBS) nie są w
stanie spełnić swoich potrzeb mieszkaniowych ze względu na zbyt niskie lub brak
stabilnych dochodów. Model oferuje im zatrudnienie, dostęp do mieszkania poza
kolejką i dodatkowe profity. 

Przedstawiony powyżej model oparty został na planowanej inwestycji budowy
domów komunalnych i lokali socjalnych w Połczynie-Zdroju. Inwestycja w tej formie
nie została zrealizowana. 
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– Model komunalno-społeczny TBS

• Organizacja i finansowanie

Model  oparty  jest  na  postępowaniu  administracyjnym  budowy  mieszkań
przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego i  oparty jest  o  Ustawę z dnia  26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw. Ścieżka administracyjno-prawna tego modelu jest
szczegółowo  opisana  w  samej  ustawie,  proponowany  model  nie  może  więc
znacząco  różnić  się  od  działalności  powszechnie  występujących  w  Polsce
Towarzystw Budownictw Społecznego.

• Partycypacja mieszkańców

Z  powodu  szczegółowych  założeń  dotyczących  poziomu  partycypacji,
czynszów  czy  własności  jakie  znajdują  się  w  ustawie,  model  TBS  zakłada,  z
zastrzeżeniem opisanym  wyżej,  że  mieszkańcy  partycypować  mogą  w  budowie
tylko w takiej ilości, która odpowiadać będzie maksymalnie 25% kosztów budowy.
Taki  model  zakłada  dowolność  w  formie  wpłaty  partycypacji (gotówkowa  lub  w
formie  pracy),  co  nie  jest  powszechnie  stosowanym  rozwiązaniem,  oraz,  że
mieszkańcy-budowniczowie będą jedynie częścią ekipy budowlanej,  w związku z
czym  technologia  budowy  tylko  w  części  musi  być  adekwatna  do  możliwości  i
umiejętności przyszłych użytkowników. 

• Możliwość zastosowania

Przedstawiany  model  TBS  wydaje  się  problematycznym  rozwiązaniem  w
kontekście  metody  Segala:  już  na  poziomie  definicji  partycypacji pojawia  się
problem czy może ona mieć formę inną niż pieniężną, dodatkowo mieszkania TBS
skierowane są do osób, które nie przekraczają określonego w ustawie dochodu, ale
jednocześnie muszą posiadać na tyle stabilną i  dobrze płatną pracę, by opłacać
comiesięczny  czynsz  niższy  niż  rynkowy,  ale  wyższy  niż  komunalny.  Otwartym
pozostaje pytanie czy dla takiej grupy społecznej porzucenie pracy by „odpracować”
koszty partycypacji będzie atrakcyjnym rozwiązaniem. Dodatkowo, w związku z tym,
że przyszli użytkownicy byliby tylko częścią ekipy budowlanej oraz że możliwa jest
dowolność wpłaty partycypacji, model TBS ma o wiele mniejszy potencjał tworzenia
lokalnej społeczności niż metoda Segala, czy nawet model komunalny. 

–  Model komunalno-społeczny PPP193

• Organizacja i finansowanie

Model  oparty  jest  na  postępowaniu  administracyjnym  zakładającym
partnerstwo publiczno-prywatne i oparty jest o Ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o

193 Przedstawiony model wypracowany został na warsztatach Inkubatora Mieszkania2030 „Mieszkać 
wspólnie” towarzyszących opracowywaniu strategii rozwoju Warszawy „Warszawa 2030” przez grupę w 
składzie: Małgorzata Dembowska, Piotr Duma, Mateusz Gierszon, Michał Grunt-Mejer, Ryszard 
Krzysztofowicz, Zbigniew Modrzewski,  Katarzyna Stępniak, Andrzej Weselski, Jan Wiśniewski i 
opiniowany przez przedstawicieli samorządu. 
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partnerstwie  publiczno-prywatnym.  Elastyczność  umowy  między  samorządem  a
przedsiębiorcą np. spółdzielnią, umożliwia stworzenie wielu wariantów współpracy,
a  podstawowe  różnice  polegają  na  możliwościach  finansowych  spółdzielni  i
oczekiwaniach  samorządu,  z  tego  względu  przedstawiony poniżej  model  należy
traktować jako przykład działania zbliżonego do metody Segala, a wszelkie zawarte
w nim rozwiązania jako opcjonalne. 

Odpowiedni do zastosowania metody gospodarczej  na budowie model musi
zakładać niewielki kapitał własny spółdzielni, ponieważ model ten skierowany jest
do osób, dla których praca na budowie na pełny etat powinna być atrakcyjna, więc
do osób bezrobotnych lub o niskich zarobkach. Model ten zakłada, że spółdzielnia
przedstawia  miastu  projekt  osiedla  istotny  ze  względów  społecznych  dla  danej
części miasta. Można też wyobrazić sobie scenariusz, w którym to miasto na drodze
konkursu  poszukuje  projektów  osiedli  traktowanych  jako  narzędzie  rewitalizacji
dzielnicy.  Urząd  miasta  ogłasza  więc  konkurs  na  projekt  osiedla  na  konkretnej
działce  należącej  do  samorządu,  skierowany  do  małych  spółdzielni,  w  którym
poszukuje odpowiedzi jak projekt osiedla, jego funkcja, skład osobowy przyszłych
mieszkańców  jest  w  stanie  pomóc  w  rewitalizacji  i  rozwiązywaniu  problemów
okolicy. Po rozstrzygnięciu konkursu i doprecyzowaniu oczekiwań i możliwości stron
zawiązuje się spółka publiczno-prywatna, która ma na celu budowę osiedla. Miasto
wnosi  grunt oraz pokrywa koszty budowy. Po zakończeniu inwestycji  mieszkania
stają się własnością miasta a mieszkańcy otrzymują do nich przydział.

• Partycypacja mieszkańców

 Mieszkańcy  partycypują  w  pokonkursowych  etapach  tworzenia  projektu
osiedla,  a  następnie  w jego  budowie.  Mieszkańcy nie  są  opłacani  za  pracę  na
budowie – ich praca traktowana jest  jako  aport.  W związku z pokryciem części
kosztów  inwestycji,  mieszkańcy  otrzymują  obniżony  czynsz  lub  stają  się
współwłaścicielami  mieszkań  z  możliwością  dochodzenia  do  pełnej  własności
(wykupu kolejnych udziałów w spółce), ewentualnie ich udziały są spłacane przez
samorząd.  Możliwe  jest  zwiększanie  aportu  mieszkańców  zarówno  poprzez
dofinansowanie  spółki  publiczno-prywatnej,  jak  i  poprzez  zwiększenie  zakresu
budowy np. o dodatkowe lokale komunale czy mieszkania socjalne i chronione. 

• Możliwość zastosowania

Jest to model najbliższy nieprzedstawianym w tym opracowaniu brytyjskim
wzorcom:  wymaga  od  mieszkańców dużego  zaangażowania  czasu  i  pracy oraz
minimalnego zaangażowania  środków pieniężnych.  W zamian za  to  mieszkańcy
otrzymują dostęp do mieszkania komunalnego z możliwością dochodzenia do pełnej
własności. Miasto natomiast w tym procesie rozwiązuje problem mieszkaniowy za
cenę niższą niż w typowej inwestycji (brak kosztów robocizny), a dodatkowo, dzięki
konkursowym  rozwiązaniom,  inwestycje  może  traktować  jako  narzędzie
rewitalizacji.  Jest  to  niezwykle  atrakcyjny  model,  minusem  jego  jest  jednak
konstrukcja  prawna:  wciąż  jeszcze  rzadko  stosowany  model  spółki  publiczno-
prywatnej. 
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3.2. Modele architektoniczno-budowlane

Przyjęta  w  pracy  definicja  metody  Segala  na  dalszy  plan  odkłada  konkretne
rozwiązana  konstrukcyjne  a  przydaje  znaczenia  zasadom,  którymi  rządzić  ma  się
dobrana  technologia  i  celom  jakie  musi  ona  spełnić.  Takie  rozumienie  metody  i
konstrukcji  Segala, różne  od  rozumienia  wielu  angielskich  badaczy  i  praktyków,
związane jest także z chęcią przeniesienia idei Segala na grunt polski, co w przypadku
zaproponowanej przez Waltera Segala technologii byłoby trudne. Pozostaje więc znów,
zgodnie  zresztą  z  podstawową  zasadą  regionalizmu i  podmiotowości  społeczeństw,
poszukiwać lokalnych, niekoniecznie tradycyjnych, rozwiązań adekwatnych do klimatu,
dostępu do materiałów, technologii i wiedzy. 

Podstawowymi cechami konstrukcji Segala możliwymi do przeniesienia na
polski grunt są zatem: jej elastyczność i otwartość na zmiany, łatwość napraw i
„odporność  na  błędy”,  dostępność  technologii  pod  względem  finansowym,
otwartość  na  wprowadzanie  rozwiązań  zamiennych,  fizyczna  łatwość budowy:
wykorzystywanie  niewielkich  łatwo  obrabialnych  elementów  oraz  możliwość
wykorzystania  wiedzy  zdobytej  na  budowie  w  przyszłości:  zarówno  przy
remontach, przebudowach własnego mieszkania jak i w ewentualnej pracy zawodowej.
Dwie  ostatnie  cechy:  dostępność  technologii  i  możliwość  wykorzystania  wiedzy  w
przyszłości wskazują na to, że wybrane technologie muszą być technologiami szeroko
dostępnymi  i  stosowanymi  w  Polsce  zarówno  pod  względem  materiałowym,  jak  i
rozwiązań  technicznych.  Warto  podkreślić  jeszcze  jedną  cechę  technologii
zaproponowanej przez Segala: mimo że była ona elastyczna i podatna na zmiany, to
jednocześnie była bardzo mocno zdefiniowana, tworząc pewną technologiczną ramę,
standard w zakresie ergonomii, konstrukcji, ochrony pożarowej czy trwałości rozwiązań,
w ramach którego mieszkańcy mogli się dopiero swobodnie poruszać. 

Jako przykłady modeli architektoniczno-budowlanych nawiązujących do metody
Segala i dopasowane do polskich warunków klimatycznych, kulturowych oraz przepisów
przedstawione  zostaną  dwie  prace  konkursowe  wykonane  na  potrzeby  konkursów
organizowanych  przez  BGK  Nieruchomości:  na  modelowy  dom  jednorodzinny  i
modelowy  dom  wielorodzinny  dla  programu  Mieszkanie  Plus.  Oba  projekty  zostały
wykonane przez zespół projektowy EMA studio w którego skład wchodzili: autor tego
opracowania,  Ewelina  Siestrzewitowska oraz Antoni  Surowiak.  Posłużenie się  pracą
konkursową  jako  próbą  imputacji  metody  Segala  do  polskich  warunków wydaje  się
cenne z następujących powodów: 

• wprowadza  pewien  zamknięty  katalog  potrzeb  i  kontekstów.  Nakładając  na
projektanta  obowiązek  sprostania  szczegółowym  i  indywidualnym  potrzebom
sprawdza metodę w praktyce, 

• jednocześnie  charakter  konkursów  na  domy  modelowe  pozwala  zachować
ogólnopolską  perspektywę, 

• oba  konkursy  dotyczyły  najpopularniejszej  w  Polsce  skali  budownictwa
mieszkaniowego: niskich budynków jednorodzinnych i niskich i średniowysokich
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budynków wielorodzinnych,

• poddaje pracę pod niezależną ocenę jury.

Ocena ta w przypadku jednego z konkursów okazała się bardzo wysoka.  Praca
konkursowa zespołu EMA studio dotycząca zabudowy wielorodzinnej została doceniona
w  pierwszym  etapie  i  dostała  się  do  finału  konkursu,  w  którym  zaprezentowaną
koncepcję  modelową  należało  zastosować  na  konkretnej  działce  w  Katowicach-
Burowcu.  Także  ta  praca  została  wysoko  oceniona  i  otrzymała  jedną  z  czterech
pierwszych  nagród,  a  partycypacyjne  podejście  do  projektowania  i  budowy  zostało
dostrzeżone przez jury. 

Mimo  że  projekt  jest  projektem  koncepcyjnym,  to  świadome  odwołanie  do
metody, konkretna lokalizacja oraz niezależna ocena wydają się usprawiedliwiać użycie
tego  przykładu.  Przedstawienie  poniższego  projektu  za  cel  stawia  sobie  także
udowodnienie tezy pracy, że możliwym jest zastosowanie  metody Segala  w polskich
warunkach  przy  użyciu  do  tego  skrajnie  odmiennych  technologii  budowlanych.
Przedstawienie  drugiej  pracy  konkursowej  ze  względu  na  skalę  zabudowy  i
bezpośrednie nawiązanie do metody nie wydaje się wymagać uzasadnienia. 

W przypadkach obu konkursów jako możliwy model organizacyjny proponowano
model komunalny i komunalno-społeczny PPP.

– Zabudowa jednorodzinna

• Konstrukcja

Ze względu na wspólną z  opisywanymi  projektami  tworzonymi  przez Waltera
Segala, skalą zabudowy, konstrukcja zaproponowana w konkursie na modelowy dom
jednorodzinny  bezpośrednio  odwołuje  się  do  konstrukcji  Segala.  Jednocześnie  ze
względu na potrzeby inwestora zapewnienia odpowiedniej jakości i szybkości montażu
konstrukcji,  zdecydowano  się  na  zastosowanie  innej niż  Segal,  żelbetowej,
prefabrykowanej  konstrukcji  nośnej.  To  rozwiązanie  nawiązuje  do  metody  SAR
autorstwa Johna Habrakena, polegającej na strukturalnym podziale budynku na części:

• ramę: podstawową  konstrukcję  nośną  ze  ścianami  oddzielania  pożarowego,
zadaszeniem i przyłączami,

• wypełnienie:  elewacyjne  ściany  osłonowe  dostosowane  do  lokalnych
uwarunkowań ze stolarką okienną i drzwiową oraz wykończenie wnętrz wraz z
budową ścian działowych.

Jako konstrukcja nośna zastosowany został szkielet żelbetowy parterowy (P0) i
piętrowy  (P1),  o  rozpiętości  do  6m,  prefabrykowany,  oparty  na  fundamentach
punktowych.  Dach  o  rozpiętości  4,8m  i   kącie  nachylenia  40o oparty  został  na
konstrukcji płatwiowej. 

Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  umożliwiają  zastosowanie  wielu  różnych
technologii do budowy ścian osłonowych: zarówno lekkich szkieletów drewnianych jak i
ciężkich  ścian  murowanych.  Projekt  zakłada  oparcie  stropów  i  podłogi  parteru  na
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drewnianych belkach o rozpiętości do 4,80m. Ściany wewnętrzne przyjęto jako lekkie,
drewniane, szkieletowe.

Zastosowana konstrukcja posiada wspólne z konstrukcją Segala cechy, takie jak
prostota,  rozwiązania  obniżające  koszty  budowy  czy  rozwiązania  zakładające
możliwość  popełnienia  błędu  przez  mieszkańców.  Punktowe  fundowanie  zmniejsza
pracochłonność  inwestycji  i  umożliwia  wykonanie  większej  ilości  prac  przez
mieszkańców  (podłoga  na  belkach),  zmniejsza  koszty  posadowienia  oraz  ułatwia
montaż przyłączy. Dodatkowo, dzięki niewielkim rozpiętościom całość konstrukcji  jest
bardzo prosta, oparta jedynie na słupach,  belkach i  krokwiach, a na etapie budowy
wypełnienia możliwa jest rezygnacja z ciężkich sprzętów budowlanych. Powtarzalność
elementów prefabrykowanego  szkieletu  żelbetowego  zmniejsza  koszty prefabrykacji,
nakłady  pracy  oraz  ułatwia  logistykę  budowy.  Natomiast  dzięki  zastosowaniu  jako
wypełnienia szkieletu drewnianego i drewnianych stropów oraz przestrzeni pod podłogą
parteru ułatwiony jest montaż instalacji.

• Architektura i estetyka

W  związku  z  potrzebą  zachowania  małych  rozpiętości  i  powtarzalnych
elementów  konstrukcyjnych  architektura  budynków  formowana  jest  na  zasadzie
addytywności,  poprzez  dostawianie  do  podstawowego,  piętrowego  modułu  (P1)
parterowych (P0) lub kolejnych, piętrowych modułów (P1). Bryła budynków jest dość
wąska, z dachem skośnym, o kącie 40o. Dzięki gabarytom i możliwości wzajemnego
przesuwania poszczególnych części budynku możliwe jest dostosowanie budynku do
lokalnych  uwarunkowań.  Możliwość  zastosowania  wielu  różnych  technologii  jako
wypełnienia  konstrukcji  szkieletowej  umożliwia  z  kolei  dostosowanie  budynku  do
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Ilustracja 51: Schemat konstrukcji budynku, modelowy dom jednorodzinny, arch. EMA studio



lokalnej estetyki i, częściowo, tradycji budowlanej.    

 

• Elementy metody Segala

Dobór  technologii  i  rozwiązań  budowlanych  jest  bezpośrednio  związany  z
przyjętą zasadą ramy i wypełnienia. W proponowanym rozwiązaniu na ramę składa się
żelbetowy, prefabrykowany szkielet oraz konstrukcja dachu wraz z izolacjami.  Dzięki
temu możliwe jest by mieszkańcy partycypowali w budowie: ścian osłonowych wraz z
układem elewacji, ścian wewnętrznych, podłogi i stropu międzykondygnacyjnego oraz
prostszych instalacji. Dodatkowo, dzięki eliminacji konstrukcji w obrębie modułu P1 i P0
możliwe  jest  swobodne  dostosowanie  układu  funkcjonalnego  budynku  do
indywidualnych potrzeb. 

Strukturalny  podział  budynku  na  ramę  i  wypełnienie odzwierciedlony  jest  w
podziale na zakres obowiązków inwestorów:

• operatora  (rama),  inwestora  instytucjonalnego,  który  zapewnia  opartą  na
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Ilustracja 52: Zabudowa indywidualna i bliźniacza modelowego domu jednorodzinnego, arch. EMA studio

Ilustracja 53: Schemat ramy i wypełnienia w znaczeniu konstrukcyjnym i organizacyjnym,
arch. EMA studio



prefabrykacji  konstrukcję,  zapewniającą  rozwiązania  normatywne,
ergonomiczne i bezpieczne pod względem pożarowym. Operator wyznacza
granice jakości zabudowy.

• mieszkańca (wypełnienie), wnoszącego do inwestycji swą pracę, obniżający
w ten sposób jednostkowe koszty inwestycji dla operatora.

Dokładny rozkład profitów i obciążeń inwestycji może być różny, w zależności od
przyjętego modelu organizacyjnego. 

Podział strukturalny odzwierciedla także stopnie partycypacji mieszkańców:

• rama to  część  projektu  przygotowana  przez  projektantów  bez  udziału
mieszkańców:  konstrukcja  podstawowa  oraz  zagospodarowanie  terenu
osiedla,  które  projektowane  może  być  na  zasadzie  warsztatów
partycypacyjnych  z  pierwszeństwem  jednak  dla  decyzji  eksperckich
projektantów,

• wypełnienie to  część  projektu  wykonana  na  zasadzie  projektowania  dla
indywidualnego  inwestora  z  pierwszeństwem  dla  decyzji  poszczególnych
mieszkańców, jednak w ramach proponowanego systemu konstrukcyjnego. 

– Zabudowa wielorodzinna

• Konstrukcja

Zmiana  skali,  a  co  za  tym  idzie  potrzeb  konstrukcyjnych  i  bezpieczeństwa
pożarowego,  pomiędzy  drobnym  budownictwem  jednorodzinnym  a  zabudową
wielorodzinną  skutkowała  tym,  że  zastosowana  konstrukcja  w  mniejszym  zakresie
nawiązuje  do  zasady  ramy  i  wypełnienia.  Proponuje  się  konstrukcję  żelbetową,
prefabrykowaną ze ścianami nośnymi w układzie poprzecznym, tworzącą wydzielone
pożarowo  i  akustycznie  ramy.  Rozwiązanie  to  nawiązuje  do  projektu  Wohnregal
architektów Kjella Nylunda i Christofa Puttfarkena i  jest konstrukcją typową i szeroko
stosowaną w budownictwie wielorodzinnym. 

Poprzeczna  konstrukcja  ukształtowana  została  na  zasadzie  modułowości  i
elastyczności układu, który możliwy jest do zastosowania na różnych działkach, przy
różnego rodzaju zabudowie. Moduły pełnią funkcje opisywanej już ramy. Podstawowymi
modułami są M2 i  M3: moduł M2 o powierzchni 53,5m2 i  rozpiętości konstrukcyjnej
6,00m,  w  ramach  którego  zaprojektowano  mieszkania  dwu-,  czteropokojowe
(dwukondygnacyjne),  który  odpowiada  dwóm  miejscom  postojowym  w  garażu
podziemnym, oraz moduł M3 o powierzchni 66,25m2 i rozpiętości konstrukcyjnej 7,80m,
w ramach którego zaprojektowano mieszkania dwupokojowe dla niepełnosprawnych,
trzy-  i  pięciopokojowe.  Moduł  M3 odpowiada trzem miejscom postojowym w garażu
podziemnym.  Mieszkania  cztero-  i  pięciopokojowe  są  mieszkaniami
dwukondygnacyjnymi,  posiadają więc wewnątrzlokalowe schody i  stropy,  których nie
dotyczą  przepisy zawarte  w  Warunkach  Technicznych194,  dotyczące  bezpieczeństwa

194 Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictw z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 
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pożarowego. 

Nienośne ściany zewnętrzne planowano jako ściany murowane, w miejscach, w
których budowa przez mieszkańców byłaby niemożliwa, i  ściany z lekkiego szkieletu
drewnianego  wykonane  na  budowie  przez  mieszkańców.  Posłużenie  się  lekkim
szkieletem  drewnianym  związane  jest  z  łatwością  budowy  i  chęcią  zapewnienia
możliwości elastycznej zmiany wypełnienia:  rozkładu pomieszczeń, łączenia mieszkań
itp. a co za tym idzie: zmiany geometrii  i  lokalizacji  okien. W związku z tym, aby ta
zmiana  była  łatwa  do  przeprowadzenia  oraz  by  zmniejszyć  zagrożenie  popełnienia
błędu  przez  mieszkańców  warstwa,  która  wymaga  bezwzględnej  szczelności:
paroizolacja,  została  wykonana  z  płyt  OSB  doszczelnianych  taśmami,  co  ułatwia
późniejszą ingerencję w strukturę ściany. Także ściany wewnętrzne przewidziano jako
lekkie ściany działowe. 

• Architektura i estetyka

Zespół  zabudowy zaprojektowany został  jako wymknięty przestrzennie kwartał
na  bazie  litery  „C”  z  otwarciem  dziedzińca  w  stronę  południową.  Układ  modułowy

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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Ilustracja 54: Schemat konstrukcji budynku, modelowy dom wielorodzinny, arch. EMA studio



umożliwiał  wykonanie  dwóch  typów budynków:  galeriowca  i  korytarzowca.  Budynek
galeriowy umiejscowiony został od strony północnej i od głównej ulicy (otwiera się na
dziedziniec), budynki korytarzowe otwierają się na ulice boczne i działki sąsiednie i są
oświetlone  światłem  wschodnim  i  zachodnim.  Wejście  do  klatek  schodowych
umiejscowiono głównie od strony dziedzińca, co zapewnić miało zwiększony ruch na
terenie podwórka i co za tym idzie: zwiększone bezpieczeństwo.

Prywatność przestrzeni zaprojektowana została tak, że jest ona stopniowana od
zewnętrznych  przestrzeni  publicznych  i  zewnętrznych  przestrzeni  półpublicznych
wewnętrznego dziedzińca do przestrzeni półprywatnych, współdzielonych i prywatnych.
Dodatkowo  projekt  zakładał  wydzielenie  mieszkań  na  potrzeby  mieszkań  dla
niepełnosprawnych  i  mieszkań  chronionych  częściowo  w układzie  cohousingu, jako
oddzielnych mieszkań zaopatrzonych jednak w przestrzeń wspólną pokoju dziennego z
kuchnią.  Przestrzenie  galerii,  mimo  że  wizualnie  zespolone,  w  rzeczywistości  są
podzielone na ciągi komunikacyjne przydzielone do poszczególnych klatek schodowych
bez  możliwości  przejść  między  nimi  i  prywatne  balkony.  Podział  długich  ciągów
komunikacyjnych  na  krótsze,  przydzielone  do  konkretnych  mieszkań  na  celu  miał
zwiększenie poczucia prywatności, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za przestrzeń. 
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Ilustracja 55: Schemat zabudowy modelowego domu wielorodzinnego, arch. EMA studio



Moduły mieszkalne M2 i M3 są niezmienialne w ramach jednego pionu, jednak
różnorodność  mieszkań  opartych  na  tym  samym  module  i  możliwość  łączenia  ich
pozwala  elastycznie  kształtować strukturę  mieszkań i  swobodnie  mieszać różne ich
typy.  Dodatkowo  dzięki  zastosowaniu  mieszkań  2-kondygnacyjnych  na  najwyższych
kondygnacjach możliwe było wyeliminowanie galerii i korytarzy na kondygnacji ostatniej
co urozmaica elewację oraz umożliwia budowę pięciokondygnacyjnych budynków bez
obowiązku montażu dźwigów osobowych.  

• Elementy metody Segala

  Dobór technologii i rozwiązań budowlanych w projekcie ma oczywiście związek
z  zakresem  partycypacji  i  samorządnością  mieszkańców. Dzięki  eliminacji  ścian
konstrukcyjnych  w  obrębie  modułu  mieszkalnego,  konstrukcji  poprzecznej  oraz
lokalizacji  pionów  instalacyjnych  po  obu  stronach  mieszkania,  wzdłuż  ścian
poprzecznych  wciąż,  pomimo  zaostrzenia  przepisów  wynikających  ze  zmiany  skali
zabudowy,  pozostawiony  jest  dosyć  spory  zakres  wypełnienia: mieszkańcy  mogą
partycypować w projekcie i budowie w zakresie budowy ścian osłonowych, działowych,
instalacji  wewnętrznych  i  wykończenia.  Poza tym,  dzięki  zastosowaniu  mieszkań 2-
kondygnacyjnych  strop  wewnątrzlokalowy także  może  być  wykonany przez  samych
mieszkańców w konstrukcji drewnianej i o geometrii odpowiadającej ich potrzebom. 

W  projekcie  zastosowano  także  rozwiązania  budowlane  i  architektoniczne
obniżające koszty realizacji (np. zewnętrzne galerie i mieszkania dwukondygnacyjne),
zmniejszające  ryzyko  błędu  na  budowie  oraz  bezobsługowe  i  niewymagające
przeglądów, podstawowe rozwiązania instalacyjne. 

Zastosowanie powyższych technologii i  rozwiązań z zastrzeżeniem ograniczeń
związanych z polskimi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nawiązują do
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Ilustracja 56: Zabudowa modelowego domu wielorodzinnego, arch. EMA studio



metody  Segala  w  zakresie  zasad  i  celów.  Dodatkowo  architektura  budynków  i
zagospodarowanie  działki  wspomagać  mają  poprzez  gradację  bezpieczeństwa  i
prywatności  rozwój  relacji  sąsiedzkich.  Zaangażowanie  w  projekt  i  budowę,
elastyczność  zmiany  środowiska  mieszkaniowego,  możliwość  łączenia  mieszkań
ułatwić ma długie zamieszkiwanie i umożliwić zadomowienie. 
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4. PODSUMOWANIE – OBRONA TEZY

Polskie prawo związane z budownictwem społecznym i komunalnym znacząco
różni się od prawa angielskiego, zarówno w tego z lat 70. XX wieku jak i obecnego.
Także wiele elementów konstrukcji Segala zdezaktualizowało się na przestrzeni lat a i
wiele rozwiązań nie jest popularnych w Polsce.  Wydaje się jednak, że możliwym jest
by,  używając  odmiennych  narzędzi  prawnych,  procedur  administracyjnych  i
przystosowanej  do  polskich  warunków  technologii  spełnić  podobne  cele
stawiane inwestycji. 

Najbliższy  celom i  zasadom  metody  Segala  jest  model  komunalno-społeczny
PPP  organizacji  inwestycji.  Posiada  on  jednak  wadę  małej  popularności  i  braku
rzeczywistej weryfikacji. Drugi z podanych modeli: model komunalny również wydaje się
atrakcyjny dla samorządu i mieszkańców a przy tym jasno zdefiniowany i częściowo
wypróbowany w Połczynie Zdroju. 

Zaproponowane  w  pracach  konkursowych  technologie  są  oczywiście  jedynie
jednymi  z  wielu  możliwości.  Z oczywistych względów konstrukcja zaproponowana w
budownictwie  jednorodzinnym  bliższa  jest  elastyczności  i  zakresowi  partycypacji
mieszkańców metody Segala, jednak także w przypadku budownictwa wielorodzinnego
możliwy jest  do zaprojektowania dosyć szeroki  zakres współudziału mieszkańców w
projektowaniu i budowie. 

Powyższe projekty i modele organizacji nie są literalnym przeniesieniem na grunt
polski  metody  Segala,  a już  na  pewno  jego  konstrukcji,  spełniają  one  jednak
podstawowe zasady i cele metody, wykazane w dysertacji jako konstytutywne. 
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Podsumowując,  można  więc  stwierdzić,  że  potwierdzona  została  druga  teza
pracy, że metoda, w odróżnieniu od konstrukcji, opiera się na pryncypiach, które
mogą  być  spełnione  w  różny  sposób,  różnymi  narzędziami,  technologiami  i
rozwiązaniami  dostosowanymi  do  polskich  warunków  prawnych,
organizacyjnych, kulturowych i technologicznych. Pokazuje to, że zbiór zasad,
które proponuje Segal, może być w Polsce zastosowany do tworzenia wysokiej
jakości zrównoważonego środowiska mieszkaniowego w sposób, który nie traci
na znaczeniu społecznym.  



IV. ZAKOŃCZENIE
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Argumentacja, oceny badaczy i  mieszkańców, a także historia funkcjonowania
osiedli przedstawione w prezentowanej dysertacji potwierdzają pierwszą badaną tezę:
metoda  Segala  jest  kompleksowym  sposobem  budowy,  który  umożliwia  stworzenie
wysokiej  jakości  środowiska  mieszkaniowego  wraz  z  przyszłymi  mieszkańcami,
sprzyjając tworzeniu się dodatkowych społecznych „wartości dodanych”. Potwierdzenie
tej  tezy,  której  badanie  stanowiło  jeden z  celów pracy,  pozwala  myśleć  o  adaptacji
metody  do  warunków  polskich  jako  o  działaniu  pożądanym.  Możliwość  adaptacji
segalowskiego sposobu tworzenia osiedli mieszkaniowych w Polsce jest drugą badaną
tezą doktoratu, a przedstawienie sposobu tej adaptacji drugim celem. 

Poszukiwanie alternatywnych metod tworzenia budownictwa mieszkaniowego w
Polsce wydaje się tematem istotnym, a prezentowana w dysertacji metoda Segala jest
ciekawą propozycja z co najmniej  kilku powodów. Jest  to przede wszystkim system
otwarty. Koncepcja metody Segala przedstawiona w pracy opiera się na wykazaniu jej
konstytutywnych  cech  i  celów,  co  oznacza,  że  narzędzia  służące  kształtowaniu
środowiska mieszkaniowego mogą być różne, w zależności od sytuacji, a jednocześnie
posiadać wspólne z metodą pryncypia. Na tej zasadzie poszukiwania wspólnego celu,
do którego podąża się jednak odmienną ścieżką formalno-prawną, zasadza się idea
adaptacji  metody  Segala  do  polskich  warunków.  Po  drugie,  prezentowany  sposób
myślenia o budownictwie mieszkaniowym poszerza wciąż niezwykle wąskie spektrum
polskiego  systemu  budownictwa  mieszkaniowego,  oparte  na  ograniczonej  wolności
wyboru,  ale  dalekie  od  wolności  tworzenia  (budownictwo  komunalne,  TBS  i
deweloperskie).  Metoda  Segala  łączy  zalety  budownictwa  masowego  z  wolnością
budownictwa  indywidualnego.  Pozwala  na  uwolnienie  pomysłów,  środków  i
zaangażowania  użytkowników,  więc  sił  i  możliwości,  które  są  zazwyczaj  zupełnie
pomijane  w  polskim  systemie  budownictwa  mieszkaniowego,  a  które  mogą  być
niezwykle  cenne  w  kształtowaniu  zrównoważonego  systemu  budownictwa
mieszkaniowego. Siły te istnieją, dowodem na to jest popularność tematu oddolnego
budownictwa  mieszkaniowego,  zawiązujące  się  w  Polsce  kooperatywy195,  wzrost
popularności  projektowania  partycypacyjnego  czy  rozwój  społeczeństwa
obywatelskiego, które w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego nie znajduje żadnej
formy wsparcia ze strony państwa i samorządów. 

Takie  poszerzenie  systemu,  możliwość  eksperymentu,  wydaje  się  możliwe  w
polskim systemie prawnym, co wykazane jest w niniejszej pracy. Możliwe jest także ze
względu na skalę problemu mieszkaniowego – poważną lecz nie katastrofalną. By tak
się  jednak  stało,  niezbędne  są  dalsze  prace  nad  tworzeniem  polskiego
partycypacyjnego modelu budownictwa społecznego, czerpiącego nie tylko z  metody
Segala  ale także z innych metod stawiających inwestycji  podobne cele np.  metody
SAR.  Niezbędne  są  prace  nad  wypracowaniem  ścieżki  formalno-prawnej  takiego
przedsięwzięcia,  nad  poszukiwaniem  jak  najbardziej  efektywnego,  elastycznego  i
łatwego  systemu  budowy  oraz  prace  popularyzatorskie  wśród  samorządów,
użytkowników i architektów.  

195 np. kooperatywa mieszkaniowa budująca mieszkania we Wrocławiu, Trójmieście, zawiązane 
kooperatywy mieszkaniowe w Konstancinie czy Białymstoku. 
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– Streszczenie

Praca doktorska opisuje metodę Segala czyli  powstały w Anglii,  kompleksowy
sposób budowy domów metodą gospodarczą na zasadzie samopomocy, zakładający
partycypację i samorządność przyszłych mieszkańców w trzech fazach „życia” budynku:
projektowej,  budowy  i  użytkowej.  Partycypację  ułatwiają  rozwiązania  materiałowe,
konstrukcyjne  i  architektoniczne,  jak  i  odpowiednie  finansowanie  i  organizacja
inwestycji.  Praca  skupia  się  na  osiedlach  domów  jednorodzinnych  i  budownictwie
wielorodzinnym.

Aktualność i  cel  dysertacji  związane są z obserwowanym w Polsce kryzysem
mieszkaniowym,  zwłaszcza  w  segmencie  tanich  mieszkań  na  wynajem i  sprzedaż.
Badacze  zwracają  uwagę  przede  wszystkim  na  brak  spójnych  i  długotrwałych
programów  rządowych  i  niedofinansowanie  tego  subsektora.  To  skutkuje
niewystarczającą  liczbą  mieszkań  społecznych,  a  co  za  tym  idzie,  przeludnieniem
mieszkań i niewydolnością systemu mieszkań komunalnych. Jednocześnie tworzenie
mieszkań społecznych nie jest powiązane z żadnym systemem aktywizacji zawodowej
czy socjalizacji mieszkańców.

W świetle przytoczonych faktów, zaproponowana została następująca teza pracy:
metoda  Segala jest  kompleksowym  podejściem  do  procesu  inwestycyjnego,  które
zakłada  szeroki  współudział  użytkowników  w  procesie  projektowania  i  tworzenia
środowiska  mieszkaniowego  i  sprzyja  powstaniu  „społecznej  wartości  dodanej”
inwestycji  mieszkaniowej  w  postaci:  rozwoju  indywidualnego  mieszkańców  i  ich
wspólnoty, indywidualizacji środowiska mieszkaniowego oraz zwiększenia dostępności
mieszkań  dla  osób  najbardziej  potrzebujących.  Celem  pracy  jest  więc  zbadanie
prawdziwości pierwszej, głównej tezy pracy doktorskiej za pomocą analiz teoretycznych
podstaw metody i przykładów jej realizacji w projektach autorstwa Waltera Segala oraz
jego  następców,  a  także  przybliżenie  postaci  Waltera  Segala  i  jego  dorobku.
Potwierdzenie  prawdziwości   pierwszej  tezy  otwiera  możliwości  potwierdzenia  tezy
drugiej i poszukiwania możliwości adaptacji metody Segala do polskich warunków. Taki
jest też zakres problemowy pracy.

W związku z tym, że dysertacja bada dwie tezy, praca podzielona jest na 3 główne
części: „Wstęp” (I) oraz części odpowiadające poszczególnym tezom: „Metoda Segala”
(II) oraz  „Możliwości zastosowania metody Segala w polskich warunkach” (III).

„Metoda Segala” – druga część pracy doktorskiej poświęcona jest historycznej
metodzie Segala. Ta część podzielona jest z kolei na dwie części: analizę metody i jej
syntezę.  Na  wstępie  „Analizy”  przedstawiona  została  biografia  Waltera  Segala  i
konteksty,  w  których  powstała  metoda.  Dalej  przedstawiona  została  sama  metoda
Segala: jej podstawy teoretyczne i definicja. Następnie opisano przykłady zastosowania
metody w praktyce: przez Waltera Segala oraz jego naśladowców adaptujących idee
Segala do nowych zadań.  

W  kolejnych  rozdziałach  tej  części  metoda  Segala przedstawiona  została
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syntetycznie  poprzez  opis  urbanistyki,  architektury  i  konstrukcji  stosowanych  w
przedstawianych w poprzednich rozdziałach przykładach oraz w postaci opisu zasad,
którymi  się  rządzi  i  celów  jakie  powinna  spełniać.  Są  to  cechy  konstytutywne  dla
metody i  warte  adaptacji  do  polskich  warunków,  jest  to  także  najistotniejsza  część
pracy, kluczowa dla prowadzenia dalszego wywodu. Argumentacja przedstawiona w tej
części,  wraz  z  pojawiającą się  w kolejnym rozdziale,  analizą  badań społecznych  w
formie  kwestionariuszy  zebranych  wśród  mieszkańców,  rozważaniami  dotyczącymi
znaczenia metody oraz przedstawioną krytyką potwierdza pierwszą tezę dysertacji. 

Trzecia część dysertacji przedstawia „Możliwości zastosowania metody Segala w
polskich warunkach”,  a za podstawę jej   implementacji  służy opisany w poprzedniej
części i traktowany jako jako katalog cech niezbywalnych, zestaw zasad i celów metody
Segala.  Na wstępie tej  części przedstawiona została analiza przepisów i  procedur a
następnie przykłady projektu osadzonego w polskich warunkach formalno-prawnych, a
bliskie  idei  Waltera  Segala.  W  rozdziale  trzecim  przedstawiono  modele  organizacji
inwestycji wzorowanej na  metodzie zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz
dwa  projekty  architektoniczne  oparte  na  tych  modelach  oraz  wykorzystujące
technologie i rozwiązania budowlane umożliwiające szeroką partycypację mieszkańców
w  fazie  projektowania,  budowy  i  użytkowania  obiektów.  Przytoczone  w  tej  części
modele i przykładowe projekty potwierdzają przyjęte w drugiej tezie założenia. 
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– Abstract

The doctoral thesis describes the Segal method, which is the comprehensive way
of building houses using the self-build method established in England, assuming the
participation and self-governance of future tenants in three phases of building "life":
design,  construction  and utility.  Participation  is  facilitated by material,  structural  and
architectural solutions as well as adequate financing and organization of investments.
The work focuses on estates consisting of detached houses and residential homes. 

The  actuality  and  aim  of  the  dissertation  are  related  to  the  housing  crisis
observed in Poland, especially in the segment of cheap apartments for rent and sale.
Researchers  pay  particular  attention  to  the  lack  of  coherent  and  long-lasting
governmental  programs  and  the  underfunding  of  this  subsector.  This  results  in  an
insufficient  number  of  social  housing,  and  –  hence  –  overcrowded  housing  and
inefficiency of the municipal housing system. At the same time, the creation of social
housing  is  not  linked  to  any  system  of  professional  activation  or  socialization  of
residents. 

In the light of the above mentioned facts, the following thesis was proposed: the
Segal method is a comprehensive approach to the investment process, assuming wide
participation  of  users  in  the  design  process  along  with  the  creation  of  housing
environment. Such approach promotes creating of housing investment with 'social value
added' in the form of: individual personal development of residents and developement
of their community, individualization of housing environment and increasing the housing
availability for the most deprived. The aim of the dissertation is therefore to examine the
authenticity of the first thesis using theoretical analysis of the basis of the method and
examples of its implementation in projects of Walter Segal and his successors, as well
as the presentation of Walter Segal himself and his achievements. Confirmation of the
truth of the first thesis opens the possibility of confirming the second thesis and seeking
the  possibility  of  adapting  the  Segal  method to  Polish  conditions.  This  is  also  the
problem scope of the work. 

Due to the fact that the dissertation examines two theses, the work is divided into
three main parts:  'Introduction' (I)  and parts corresponding to both individual theses:
'Segal method' (II) and 'Possibilities of using the Segal method in Polish conditions' (III). 

'Segal method' – the second part of the doctoral thesis is devoted to the historical
Segal  method.  This  part  is  divided  into  two  sub-sections:  method analysis  and  its
synthesis.  At  the  beginning  of  the  'Analysis'  a  biography  of  Walter  Segal  and  the
contexts in which the method was created are presented. Next, the Segal method itself
with its theoretical basis and definition is presented. Then, examples of the practical
application of  the  method used by Walter Segal  and his followers,  adapting Segal's
ideas to new tasks, are described. 

In  the  following  chapters  of  this  section,  the  Segal  method is  synthetically
presented through the description of urban planning, architecture and construction used
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in the examples described in the previous chapters and in the form of a description of
the rules to be governed and the goals to be met. These are the constitutive features of
the method worth adapting to Polish conditions, it is also the most important part of the
work, which is a key to conducting further arguments. The arguments presented in this
section, along with the analysis of social research appearing in the next chapter, in the
form of questionnaires collected among the residents, reflections on the importance of
the method and the criticism presented, confirm the first thesis thesis. 

The third  part  of  the dissertation presents 'Possibilities of  applying the  Segal
method in Polish conditions', and the basis for its implementation is described in the
previous part and treated as a catalog of non-transferable features, a set of principles
and goals of the Segal method. At the beginning of this part, an analysis of the rules and
procedures  is  presented,  followed  by  examples  of  the  project  embedded  in  Polish
formal and legal conditions and close to the idea of Walter Segal. The third chapter
presents models of investment organization modeled on the method in accordance with
the legal order in Poland as well as two architectural designs based on these models
and using  technologies  and construction  solutions  enabling  a  broad participation  of
residents  in  the  design,  construction  and  use  of  facilities.  The  models  and  sample
projects cited in this section confirm the assumptions adopted in the second thesis. 
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– Karty przykładów i załączniki

karta przykładu nr 4: os. „Diggers Self Build” /Brighton

karta przykładu nr 5: os. „Hedgehog Self Build” /Brighton 

karta przykładu nr 6: os. „Greenstreet Hill” /Peckham /Londyn 

karta przykładu nr 7: os. Islington /Islington /Londyn

karta przykładu nr 8: Dom jednorodzinny „Hilldrop”/Horndon on the Hill k. Laindon 

karta przykładu nr 9: „Oasis Children's Venture” /Londyn 

załącznik nr 1: Kwestionariusz do mieszkańców (Walter's Way, Segal Close), wersja A 
    czysty

załącznik nr 2: Kwestionariusz do mieszkańców (for other settlements), wersja B
    czysty

załącznik nr 3: Kwestionariusz projektu – czysty
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