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1. WSTĘP 

 

1.1. Uzasadnienie wyboru tematu pracy 

W drugiej połowie XX wieku w Polsce powstało wiele osiedli, które do dziś wyróżniają 

się w strukturze urbanistycznej miast.  Ich charakterystyczną cechą są ujednolicone 

rozwiązania architektoniczne wynikające również z uprzemysłowionej technologii 

wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych, która pozwoliła na radykalne przyspieszenie 

tempa ich wznoszenia. W okresie powojennym na szybkie tempo budowy pozwalało, chociaż 

częściowo, na zaspakajanie potrzeb w zakresie ciągle brakujących mieszkań.  

Prędkość i skala budowania mieszkań w Polsce od lat 60. XX wieku sprawiły, że 

modernistyczne osiedla mieszkaniowe stały się elementami wpisującymi się w niemal każdą 

strukturę miejską małych i dużych miast. Projektowane wówczas zespoły mieszkaniowe 

definiowały wiele obszarów zurbanizowanych tworząc w nich charakterystyczne enklawy 

przestrzenne i społeczne. Włączone w miejską strukturę często stawały się widoczne, bo nie 

zawsze były zintegrowane z pozostałymi częściami miasta, zwłaszcza poprzez brak ciągłości 

w planowaniu układów przestrzennych i brak kontynuacji zastanej historycznej przestrzeni.  

Z upływem czasu dostrzegalne stały się negatywne zmiany przestrzenne powodowane 

spontanicznie dokonującymi się przeobrażeniami pod wpływem czynników politycznych, 

społecznych i gospodarczych. Postępująca degradacja techniczna licznych osiedli 

mieszkaniowych potęgowana specyfiką ówczesnych rozwiązań architektonicznych oraz 

brakiem podejmowania kompleksowych działań naprawczych, przyczyniła się do znacznego 

obniżenia ich standardu, zwłaszcza w stosunku do oczekiwanego przez współczesnych 

lokatorów.  

W ostatnich latach, mimo piętrzących się problemów, osiedla budowane w okresie 

powojennym, zyskały na atrakcyjności, przede wszystkim dzięki bardzo dobrej lokalizacji w 

mieście oraz dostępności do jego infrastruktury, w takim stopniu, iż obecnie mogą 

konkurować z nowoprojektowanymi zespołami. Warto dodać, że ta pozytywna tendencja w 

dużej mierze dyktowana jest niższymi cenami, a w przypadku Zakopanego, często stanowi 

jedyną możliwą opcję kupna mieszkania w zabudowie wielorodzinnej.  

O znaczeniu problematyki zachowania powojennego budownictwa mieszkaniowego w 

skali Europy świadczą liczne programy rewitalizacyjne prowadzane od lat 80. Dotyczą one 

głównie zespołów mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej. W tym 

zakresie wskazuje się na potrzebę różnicowania koniecznej skali interwencji w zależności od 

struktury technologicznej budynków zdeterminowanej czasem i miejscem powstania obiektu, 
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a także uwarunkowaniami prawnymi1. W ostatnich latach zwracana jest uwaga zwłaszcza na 

możliwość rewitalizacji budynków prefabrykowanych wzniesionych w minionym stuleciu. 

Współczesne projekty mające na celu przewrócenie osiedlom walorów atrakcyjności dla 

mieszkańców, to działanie całościowe, w których obok nadawania elewacjom nowego 

wyglądu, mające na celu przede wszystkim poprawę warunków życia w środowisku 

miejskim, zakładając powiększanie mieszkań i pozostawiając ich właścicielom indywidualne 

wykończenie2.  

Zachowanie istniejących zasobów mieszkaniowych i ich modernizacja ma kapitalne 

znaczenie środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 

problemów zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych3, a w efekcie końcowym do 

osiągnięcia unijnych założeń w zakresie redukcji ich emisji do 2030 r. oraz osiągnięcia 

neutralności klimatycznej do 2050 r.  

Właściwe i zasadne działania rewitalizacyjne mogą podnieść wartość mieszkań 

zarówno w aspekcie architektonicznym i ekonomicznym. Zaś niewłaściwie wykonane prace 

budowlane i konserwatorskie mogą mieć destrukcyjny wpływ na ich stan zachowania. Warto 

dodać, że ulegające degradacji osiedla mieszkaniowe stanowiące często znaczącą ilość 

obszarów miejskich nie pozostają bez znaczenia dla miasta jako całości. 

Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnień z zakresu architektury i urbanistyki osiedli 

Zakopanego w kontekście kierunków rozwoju przestrzennego miasta. W uzasadnieniu 

wyboru tematu pracy należy podkreślić, że powojenne osiedla mieszkaniowe stanowią 

znaczącą część w tkance miasta. Ich stan zachowania wymaga działań naprawczych, stąd 

wydaje się, że skala problemu jest widoczna i znacząca. Uwzględnianie istniejących terenów 

osiedli w perspektywicznych planach miasta powinna być uwzględniona. Sprzyjać takim 

działaniom mogą rosnące możliwości technologiczne i ekonomiczne oraz świadomość 

społeczna mieszkańców dążących do podwyższenia istniejących standardów życia.  

Wzmożone zainteresowanie problemem rewitalizacji europejskich osiedli 

mieszkaniowych ostatnich lat, w kontekście Zakopanego uzasadnia, jak się wydaje, zasadność 

 
1 Ostańska A., Program rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną w programie przyczynkiem do 

zgłoszenia programów polskich, Przegląd budowlany, 3 (2010), Źródło: 

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0059-

0040/c/Ostanska_Programy_3_2010.pdf (9.05.2022). 
2 Studio Lacaton-Vassal realizuje rewitalizacje przez gruntowną rozbudowę elewacji budynku, powiększając 

powierzchnię mieszkań z ogrodami zimowymi oraz dodając do mieszkań balkony, m.in. renowacja elewacji 

budynku Tour Bois-le-Pretre w XVII dzielnicy Paryża czy rozbudowa budynków G, H i I w dzielnicy Grand 

Parc w Bordeaux, Źródło: https://www.lacatonvassal.com/ (9.05.2022) 
3  Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi na temat inicjatywy „Fala renowacji”, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_1836(9.05.2022) 
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podjęcia stosowych badań naukowych i sprecyzowania programu kompleksowych 

modernizacji lokalnych osiedli. Dostrzeżenie problemu i znalezienie metod naprawczych dla 

zdekapitalizowanej struktury technicznej, w ramach projektów rewitalizacyjnych, może 

przyczynić się do przystosowania tych obiektów do współczesnych wymagań techniczno-

materiałowych i funkcjonalnych. W związku z tym podjęcie badań nad stanem zachowania i 

procesami przemian w osiedlach mieszkaniowych Zakopanego powstałych w latach 1945–

1987 jest zgodne z zapotrzebowaniem społecznym wpisanym w perspektywiczny rozwój 

miasta. 

 

1.2. Obszar badań 

Przedmiotem niniejszej pracy są osiedla mieszkaniowe Zakapanego powstałe od 1945 

do 1989 roku. W zakres analiz szczegółowych włączono układy architektoniczno-

urbanistyczne badanego okresu pod względem lokalizacji w mieście, struktury zabudowy, 

dostępności usług towarzyszących, układu funkcjonalnego mieszkań dwupokojowych oraz 

stanu zachowania układów zabudowy wielorodzinnej. Zakres terytorialny badań obejmuje 

obiekty wielorodzinne Zakopanego i związaną z nimi strukturę zabudowy wraz z terenami 

rekreacyjnymi w obrębie granic administracyjnych miasta Zakopane. 

Pierwszymi budynkami wielorodzinnymi Zakopanego powstałymi w latach 1945–1955 

są obiekty przy ul. Zamoyskiego (1952–1953) wzniesione przez Miejską Radę Naukową. W 

Polsce po roku 1956 zostały stworzone korzystniejsze warunki do masowego organizowania i 

rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej. Również w Zakopanem od początku drugiej połowy 

lat pięćdziesiątych zaczęło się dynamicznie rozwijać budownictwo komunalne. Kolejne 

budynki wielorodzinne powstawały dzięki inwestycjom Zakopiańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej przy Bulwarach Słowackiego (1958) oraz przy Drodze do Tadziaków (1959–

1962). W Zakopanem w latach sześćdziesiątych wznoszono kolejne bloki mieszkalne, np. 

przy ul. Chałubińskiego (1961–1962), Makuszyńskiego (1961–1962), Słonecznej (1963–

1964), al. 1 Maja (1963–1965), Kościelnej (1965–1966), Orkana (1966–1972). W latach 

siedemdziesiątych wzniesiono duże założenia wielorodzinne Łukaszówki–Zborowskiego 

(etap I: 1970–1974; etap II: 1976–1979), na ul. Kasprusie (1974–1978), przy ul. Chramcówki 

(1976–1982), ul. ks. Stolarczyka (1977–1979) oraz ul. Jagiellońskiej (1977–1978). Ostatnią 

inwestycją wielorodzinną w omawianym czasie, jednak zlokalizowaną poza centrum miasta, 

było osiedle w rejonie Pardałówki-Olczy (1979–1995). 

Datą zamykającą okres uwzględniony w badaniach nad architekturą wielorodzinną 

Zakopanego jest rok 1989. 
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Ryc.  1. Mapa Zakopanego z zaznaczonymi lokalizacjami obiektów wielorodzinnych i osiedli. Autorska modyfikacja mapy, uproszczono legendę, dodano lokalizację osiedli i punktów orientacyjnych w mieście. Źródło: https://www.zakopane.pl/inne/strefa-

miejska/aktualnosci/aktualnosci-biezace/styczen-2021/mapa-panoramiczna-zakopanego-nowoczesny-przewodnik-po-miescie (grudzień 2021) 
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1.3. Cel  

W sytuacji szybko zwiększającej się liczebnie społeczności powstały w Zakopanem w 

latach 1945–1989 wielorodzinne obiekty mieszkaniowe, chociaż ze względu na ich formę 

architektoniczną spotykało się to z krytyką wielu architektów. Zabudowa ta stanowi obecnie 

(wyłączając zabudowę jednorodzinną) największe zasoby mieszkaniowe miasta4. Prowadzone 

w związku z tym badania mają na celu rozpoznanie i ocenę dokonanych założeń 

przestrzennych osiedli Zakopanego, ich lokalizacji, otwarć widokowych w kontekście 

unikatowych panoram górskich i towarzyszących im terenów rekreacyjnych, a także 

rozwiązań funkcjonalnych mieszkań. W pracy podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na dwa 

pytania: jaki jest w kompleksowym ujęciu obecny stan zachowania blokowej zabudowy 

mieszkalnej na terenie Zakopanego i czy po jej renowacji zabudowa ta może być 

konkurencyjna w stosunku do nowo powstających obiektów wielorodzinnych. 

Celem pracy jest zatem całościowa ocena projektowych uwarunkowań obecnego 

poziomu wielorodzinnej zabudowy w osiedlach mieszkaniowych Zakopanego z lat 1945–

1989 poprzez: określenie stanu zachowania struktury przestrzennej tych osiedli i ich 

nawiązania do kontekstu krajobrazowego, ocenę funkcjonalno-urbanistyczną (w kontekście 

aktualnie obowiązujących wymogów ogólnych) oraz ocenę kondycji technicznej bloków 

mieszkalnych i ich walorów estetycznych. 

 

1.4. Teza pracy 

Osiedla i domy mieszkalne wraz z najbliższym otoczeniem powstałe w latach 1945–

1989 na terenie Zakopanego są wynikiem dużego zapotrzebowania na mieszkania. 

Wzniesiono je zgodnie z ówczesnymi uwarunkowaniami politycznymi, społecznymi i 

technicznymi. Mimo upływu lat nadal stanowią zasoby konkurencyjne w stosunku do obecnie 

projektowanych i realizowanych wielorodzinnych obiektów mieszkaniowych. Można więc 

postawić hipotezę, iż po przeprowadzeniu właściwej rewitalizacji, obiekty te mogą stać się 

atrakcyjnymi miejscami zamieszkania nie tylko dla mieszkańców Zakopanego.  

Dlatego też tezą pracy jest opracowanie kierunków działań dla stworzenia możliwości 

skutecznego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych Zakopanego, a w tym celu 

należy dokonać rozpoznania rzeczywistej wartości istniejących zasobów i pogłębionej analizy 

ich stanu zachowania, a następnie należy określić kierunki działań konserwatorskich 

 
4 https://www.polskawliczbach.pl/Zakopane#nieruchomosci (7.01.2022). Od 1995 do 2020 roku na terenie 

Zakopanego oddano 74 mieszkania komunalne, 61 spółdzielczych, 25 zakładowych i 70 społeczno-

czynszowych. 
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mających na celu ich przekształcenie w mieszkania zgodne z obowiązującymi standardami i 

społecznymi oczekiwaniami.  

Do podjęcia tej tezy konieczna jest wnikliwa analiza stanu technicznego oraz 

możliwości adaptacji tych obiektów do nowych potrzeb mieszkańców, przy jednoczesnym 

spełnieniu obowiązujących wymogów funkcjonalno-technicznych. 

Wnioski z pracy mogą się stać podstawą do sformułowania wskazań konserwatorskich 

oraz kierunków działań architektoniczno-urbanistycznych w celu skutecznego zachowania 

tego dziedzictwa kulturowego wraz z jego autentyzmem oraz do wykorzystania w pełni 

możliwości konserwatorskich, by przeobrażone osiedla i domy mieszkalne satysfakcjonowały 

użytkowników, także w kontekście zrównoważonej ochrony wartości środowiska 

naturalnego. 

Wnioski te mogą prowadzić też do stworzenia nowych propozycji kształtowania i 

rewitalizacji dawnych osiedli mieszkaniowych z uwzględnieniem ich otoczeniem, 

dostosowanych do potrzeb społecznych, a zwłaszcza ochrony modernistycznego wyrazu 

architektury. Tym samym mogą stanowić inspiruję i pomoc w tworzeniu wytycznych dla 

projektantów i inwestorów, a także dla samorządów lokalnych. 

 

1.5. Stan badań 

 Tematyka związana z Zakopanem, jego historią, rozwojem przestrzennym, architekturą 

i sztuką była wielokrotnie podejmowana i jak się wydaje, wszelkie jej aspekty zostały szeroko 

opisane w literaturze. Niemniej na potrzeby niniejszego opracowania wyróżnić należy wiele 

pozycji dotyczących miasta i jego rozwoju.  

 Wśród publikacji dotyczących początków osadnictwa i rozwoju przestrzennego aż po 

czasy współczesne w Tatrach i Zakopanem należy wspomnieć pracę Zbigniewa Moździerza: 

Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600–20215; Zbigniewa Wzorka: Planowanie 

przestrzenne na Podtatrzu6; Aleksandra Böhma: Zarys początków współczesnego planowania 

przestrzennego na terenach górskich7; Tadeusza J. Chmielewskiego: Systemy krajobrazowe. 

Struktura, funkcjonowanie, planowanie8, Wytyczne do kompleksowego zagospodarowania 

 
5 Moździerz Z., Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600–2021, Muzeum Tatrzańskiego im. dra T. 

Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane 2021. 
6 Wzorek Z., Problemy regionu Zakopanego, „Miasto” 1955, R. 6, nr 11, s. 30–32. 
7 Böhm A., Zarys początków współczesnego planowania przestrzennego na terenach górskich, „Czasopismo 

Techniczne. Architektura” 2009, s. 19–26. 
8 Chmielewski T.J., Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie,  PWN, Warszawa–Kraków 

2012. 
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regionu Tatr i Podtatrza9; Marka Kowickiego: Patologie/wyzwania architektoniczno-

planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich10; Janusza 

Trojanowskiego: Przyczyny degradacji zespołu przestrzennego centrum Zakopanego11, 

Ukształtowanie ulicy Krupówki w Zakopanem12; Zbigniewa Zuziaka: Wizje Podhala. Ze 

studiów nad koncepcjami rozwoju przestrzennego regionu13; Stefana Żychonia: Elementy 

struktury przestrzennej polskiego i słowackiego Podtatrza14. 

 Opisywane były różne aspekty rozwoju miasta i związane z nim zagadnienia jak na 

przykład praca Marii Łuczak: Rozbudowa wodociągów zakopiańskich w 1929 roku w świetle 

korespondencji Fundacji „Zakłady Kórnickie”15; Henryka Josta: Katalog zabytków budownictwa 

przemysłowego w Polsce16, O zakopiańskich papierniach i papiernictwie17, Kuźnice 

zakopiańskie18, Górnictwo, hutnictwo i inne rodzaje przemysłu na terenie Zakopanego i okolic19, 

Dzieje górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich20, a także Stefana Zwolińskiego: Badania na 

terenie osady hutniczej Stare Kościeliska w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach21, Badania 

zabytków dawnego górnictwa i hutnictwa w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach22 oraz 

opracowania dotyczącej architektury w stylu szwajcarskim, np. Władysława Ludwika Anczyca: 

Wspomnienie z Tatr23, O dawnym Zakopanem24 oraz Eliasza Walerego: Szkice z podróży w 

 
9 Idem, Wytyczne do kompleksowego zagospodarowania regionu Tatr i Podtatrza, Wyd. Komitet do spraw 

Urbanistyki i Architektury, Instytut Urbanistyki i Architektury, zeszyt 46, Warszawa 1956. 
10 Kowicki M., Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji 

krajowych i europejskich, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010. 
11 Trojanowski J., Przyczyny degradacji zespołu przestrzennego centrum Zakopanego [w:] Aktualne problemy 

planistyczne i architektoniczne w zespołach architektury regionalnej i ich sąsiedztwie. Materiały z III 

Ogólnopolskiego Sympozjum Architektury Regionalnej, Kraków–Zakopane, 14–16 października 1982, Kraków 
1983. 
12 Idem, Ukształtowanie ulicy Krupówki w Zakopanem (cz. II), „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych 

PAN” 1979, t. XXI. 
13 Zuziak Z., Wizje Podhala. Ze studiów nad koncepcjami rozwoju przestrzennego regionu, „Czasopismo 

Techniczne” 2009, s. 27–33.  
14 Żychoń S., Elementy struktury przestrzennej polskiego i słowackiego Podtatrza, „Zeszyty Naukowe 

Politechniki Krakowskiej” 1970, nr 6.  
15 Łuczak M., Rozbudowa wodociągów zakopiańskich w 1929 roku w świetle korespondencji Fundacji „Zakłady 

Kórnickie” [w:] Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905–2005, red. J.M. Roszkowski, Muzeum Tatrzańskie 

im. dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane 2006. 
16 Jost H., Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, t. III, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1969. 
17 Idem, O zakopiańskich papierniach i papiernictwie w Tatrach, „Wierchy”, Kraków 1967. 
18 Idem, Kuźnice zakopiańskie, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1993. 
19 Idem, Górnictwo, hutnictwo i inne rodzaje przemysłu na terenie Zakopanego i okolic [w:] Zakopane. Czterysta 

lat dziejów, t. I, red. R. Dutkowa, KAW, Kraków 1991, s. 363–391. 
20 Idem, Dzieje górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich, Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w 

Zakopanem, Zakopane 2004. 
21 Zwoliński S., Sprawozdanie z badań na terenie osady górniczo-hutniczej „Stare Kościeliska” w Dolinie 

Kościeliskiej, Zbiory Archiwum Muzeum Tatrzańskiego 1955. 
22 Idem, Badania nad historią górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich, „Etnografia Polska” 1962, t. VI.S.  
23 Anczyc W.L., Wspomnienie z Tatr, Zawrat, Gdańsk 1992. 
24 Idem, O dawnym Zakopanem, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Kraków 1938. 
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Tatry25; Nowy ilustrowany przewodnik do Tatr i Pienin26, Ilustrowany przewodnik do Tatr, 

Pienin i Szczawnic27.  

 Opisy regionalnych form architektonicznych występujących w budowlach Zakopanego w 

aspekcie historycznym i współczesnym. Wspomnieć należy, przykładowo Władysława 

Matlakowskiego: Budownictwo ludowe na Podhalu28; Wiktora Zina: Rola architektury regionalnej w 

dobie budownictwa masowego29; Stefana Żychonia: O kierunkach rozwoju przestrzennego redakcji u 

podnóża Tatr30; Barbary Tondos: Styl zakopiański i zakopiańszczyzna31, Kingi Palus: Tradycja 

we współczesnej architekturze regionu; Architektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i 

nowoczesność32; Zbigniewa Moździerza: Styl zakopiański w architekturze i sztuce sakralnej33; 

Barbary Setkowicz i Janusza Trojanowskiego: Rewaloryzacja starych Krupówek34, Studia nad 

rolą ulicy Krupówki w śródmieściu Zakopanego35; Janusza Bogdanowskiego: Współczesne 

problemy regionalizmu architektoniczno-krajobrazowego Podhala36; Adama Kotarbińskiego: 

Rozwój urbanistyki i architektury polskiej w latach 1944–1964. Próba charakterystyki 

krytycznej37. 

 Ważne uwagi zawarte zostały też w artykule Jerzego Anesa Co się zmienia w Zakopanem 

opublikowanym w „Podtatrzu”38; Zbigniewa Białkiewicza i Macieja B. Pawlickiego w opracowaniach 

Ze studiów nad budownictwem i architekturą Podhala w pracach studenckich Katedry Historii 

Architektury Polskiej Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej 

 
25 Radzikowski E.W, Szkice z podróży w Tatry, KAW, Poznań 1874.  
26 Idem, Nowy ilustrowany przewodnik do Tatr i Pieni, Druk „Czasu”, Kraków 1881. 
27 Idem, Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, Nakładem J.K. Żupańskiego, Poznań 1870. 
28 Matlakowski W., Budownictwo ludowe na Podhalu, Kraków 1892. 
29 Zin W., Rola architektury regionalnej w dobie budownictwa masowego [w:] „Aktualne problemy planistyczne 

i architektoniczne w zespołach architektury regionalnej i ich sąsiedztwie.” Materiały z III ogólnopolskiego 

sympozjum architektury regionalnej Kraków–Zakopane, 14–16 października 1982, red. Radziewanowski Z., 

Zieliński J., Kraków 1983, s. 37–38. 
30 Żychoń S., O kierunkach rozwoju przestrzennego rekreacji u podnóża Tatr, „Architektura” 1971, nr 4/5, s. 

128–131.  
31 Tondos B., Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003. 
32 Palus K., Tradycja we współczesnej architekturze regionu Podhala [w:] Architektura Ziem Górskich wczoraj – 

dziś – jutro. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Nowy Targ, 12–13 grudnia 2008, red. M. 

Ponikiewska-Arct, Nowy Targ 2011, s. 67–76. 
33 Moździerz M., Styl zakopiański w architekturze i sztuce sakralnej [w:] Kaplica Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Jaszczurówce (1907–2007), red. Z. Moździerz, Zakopane 2007, s. 7–48. 
34 Setkowicz B., Trojanowski J., Rewaloryzacja starych Krupówek, „Architektura” 1979, nr 383–384. 
35 Iidem, Studia nad rolą ulicy Krupówki w śródmieściu Zakopanego, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 

1979, t. III. 
36 Bogdanowski J., Współczesne problemy regionalizmu architektoniczno-krajobrazowego Podhala [w:] 

Aktualne problemy planistyczne i architektoniczne w zespołach architektury regionalnej i ich sąsiedztwie. 

Materiały z III Ogólnopolskiego Sympozjum Architektury Regionalnej. Kraków-Zakopane, 14–16 października 

1982, red. Radziewanowski Z., Zieliński J., Kraków 1983, s. 2–12. 
37 Kotarbiński A, Rozwój urbanistyki i architektury polskiej w latach1944–1964. Próba charakterystyki 

krytycznej, PWN, Warszawa 1967.  
38 Anes J, Co się zmienia w Zakopanem, „Podtatrze” 1975, Jesień–Zima, s. 84–86. 
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oraz w Instytucie Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Nowym Targu39;  Jana Łasia: Drewniana architektura Skalnego Podhala – sto lat rozwoju techniki 

budowania i zdobienia40; Jana Plucińskiego: Zakłady przemysłu wiejskiego na Podhalu41; Mariana 

Pokropka: Budownictwo ludowe w Polsce42; Mariana i Wojciecha Pokropek: Tradycyjne 

budownictwo drzewne w Polsce. T. 1: Budownictwo ludowe. Chałupy i ich regionalne 

zróżnicowanie43; Andrzeja Kadłuczki: Regionalizm jako forma ochrony narodowych wartości 

środowiska kulturowego44; Jana i Stefana Reychman: Przemysł wiejski na Podhalu45; 

Zbigniewa Moździerza: Gmach Muzeum Tatrzańskiego46, "Koliba", pierwszy dom w stylu 

zakopiańskim47, Dom "Pod Jedlami" Pawlikowskich48, Kościół pw. Najświętszej Rodziny w 

Zakopanem49, Willa Czerwony Dwór w Zakopanem50; Dariusza Kronowskiego: Kształtowanie 

formy architektonicznej w krajobrazie górskim- zagadnienia wybrane51; Wojciecha 

Kosińskiego i Tomasza Węcławowicza: Włodzimierza Gruszczyńskiego kreacje, projekcje, 

utopie…52. 

 Zabytki architektoniczne miasta opisywane też były w licznych przewodnikach i albumach, 

np. Lidii Długołęckiej-Pinkwart, Macieja Pinkwarta: Zakopane. Przewodnik historyczny53, 

 
39 Białkiewicz Z., Pawlicki M.B., Ze studiów nad budownictwem i architekturą Podhala w pracach studenckich 

Katedry Historii Architektury Polskiej Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki 

Krakowskiej oraz w Instytucie Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Nowym Targu [w:] „Architektura ziem górskich wczoraj – dziś – jutro”. Międzynarodowa konferencja 

naukowa Instytutu Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Targu, 12–13 grudnia 2008, red. Ponikiewska-Arct M., Nowy Targ 2011, s. 227–236. 
40 Łaś J., Drewniana architektura Skalnego Podhala – sto lat rozwoju techniki budowania i zdobienia [w:] 

Budownictwo ludowe w górach. Materiały z sympozjum. Kraków 2 grudnia 2000, Kraków 2000, s. 87–102. 
41 Pluciński J., Zakłady przemysłu wiejskiego na Podhalu, „Rocznik Podhalański” 1994, t. VI, vol. 19. 
42 Pokropek M., Budownictwo ludowe w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976. 
43 Pokropek M., Pokropek W., Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t. I: Budownictwo ludowe. Chałupy i 

ich regionalne zróżnicowanie, Neriton, Warszawa 1995. 
44 Kadłuczka A., Regionalizm jako forma ochrony narodowych wartości środowiska kulturowego [w:] Aktualne 

problemy planistyczne i architektoniczne w zespołach architektury regionalnej i ich sąsiedztwie. Materiały z III 

ogólnopolskiego sympozjum architektury regionalnej. Kraków–Zakopane, 14–16 października 1982, red.  

Radziewanowski Z., Zieliński J., Kraków 1983, s. 39–45. 
45 Reychman J. i S., Przemysł wiejski na Podhalu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich–PAN, Wrocław–

Warszawa–Kraków 1965. 
46 Idem, Gmach Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem, 

Zakopane 2005. 
47 Idem, „Koliba”, pierwszy dom w stylu zakopiańskim, Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w 

Zakopanem, Zakopane 1994. 
48 Moździerz Z., Dom „Pod Jedlami” Pawlikowskich, Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w 

Zakopanem, Zakopane 2003. 
49 Idem, Kościół pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem, Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w 

Zakopanem, Zakopane 2006. 
50 Idem, Willa Czerwony Dwór w Zakopanem, Wyd. Zakopiańskiego Centrum Kultury, Zakopane 2018. 
51 Kronowski D., Kształtowanie formy architektonicznej w krajobrazie górskim – zagadnienia wybrane, 

https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i2/i6/i2/i0/r52620/KronowskiD_KsztaltowanieFormy.pdf (10.02.2022). 
52 Kosiński W., Węcławowicz T., Włodzimierza Gruszczyńskiego kreacje, projekcje, utopie…, AFM, Kraków 

2017. 
53 Długołęcka-Pinkwart L.,  Pinkwart M., Zakopane. Przewodnik historyczny, Pascal, Bielsko-Biała 2006. 



14 

Zakopane od A do Z54; Zofii Radwańskiej-Paryskiej, Witolda Henryka Paryskiego: Wielka 

encyklopedia tatrzańska55; Tadeusza i Stefana Zwolińskich: Przewodnik po Zakopanem i 

Tatrach56; Zbigniewa Moździerza: Szlak stylu zakopiańskiego57, Niebieskim szlakiem 

zabytków muzeum przestrzennego58. Zagadnieniami międzywojennego budownictwa 

Zakopanego zajmowali się m.in.  Leon Chwistek: Zagadnienia współczesnej architektury59; 

Józef Jaworski: Zakopane. Jego stan obecny, potrzeby i przyszły rozwój60; Karol Stryjeński: O 

sposobie budowania schronisk w Tatrach61, Plan regulacyjny Podhala62; Eugeniusz 

Wesołowski: Budownictwo w Zakopanem63, Ruch nowoczesny i styl zakopiański- walka ze 

szpetotą w budownictwie64, Styl zakopiańskie w drzewie i murze65; Jan Witkiewicz-Koszyc: W 

sprawie stylu zakopiańskiego66. Zagadnienia dotyczące regionalizmu poruszali tacy autorzy 

jak Anna Górska, Krystyna Różyska: Przegląd współczesnej architektury Podhala67; Anna 

Górska: Bajki zakopiańskie. Jak powstało schronisko na Hali Ornak68, Bajki zakopiańskie. 

Schronisko w Pięciu Stawach69, Schroniska tatrzańskie70; Marzena Kulig Architektura 

tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu 

międzywojennym71; Tomasz Węcławowicz i Agnieszka Jankowska- Marzec: Architektura 

wzruszeniowa Włodzimierza Gruszczyńskiego72, a także niedawno opublikowane artykuły 

 
54 Idem, Zakopane od A do Z, Sport i Turystyka–Sport i Sztuka, Warszawa 1994. 
55 Radwańska-Paryska Z., Paryski W.H., Wielka encyklopedia tatrzańska, Wyd. Górskie, Poronin 1995. 
56 T. i S. Zwolińscy, Przewodnik po Zakopanem i Tatrach, Zakopane 1925. 
57 Moździerz Z., Szlak stylu zakopiańskiego, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane 

2014. 
58 Idem, Szlak stylu zakopiańskiego, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane 2001. 
59 Chwistek, L. Zagadnienia współczesnej architektury [w:] idem, Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice 

literackie, Czytelnik, Warszawa 1960, s. 77–78. 
60 Jaworski J., Zakopane. Jego stan obecny, potrzeby i przyszły rozwój, Wydawnictwo Ministerstwa Zdrowia 

Publicznego, Warszawa 1920. 
61 Stryjeński K., O sposobie budowania schronisk w Tatrach, t. I, „Wierchy”, Kraków 1923, s. 125–128.. 
62 Idem, Plan regulacyjny Podhala, „Głos Zakopiański” 1925, nr 4. 
63 Wesołowski E., Budownictwo w Zakopanem, „ABC” 1927, nr 25. 
64 Idem, Ruch nowoczesny i styl zakopiański – walka ze szpetotą w budownictwie, „Warszawski Dziennik 
Narodowy” 1935, nr 124.  
65 Idem, Styl zakopiańskie w drzewie i murze, „Kurier Warszawski” 1931. 
66 Witkiewicz-Koszyc J., W sprawie stylu zakopiańskiego, „Zakopane” 1931, R. 10, nr 115;  
67 Górska A., Różyńska K., Przegląd współczesnej architektury Podhala, „Architektura” 1955, nr 2, s. 34–43.  
68 Górska A., Bajki zakopiańskie. Jak powstało schronisko na Hali Ornak, „Hale i Dziedziny” 1992, R. 3, nr 

1(29), s. 14.  
69 Idem, Bajki zakopiańskie. Schronisko w Pięciu Stawach, „Hale i Dziedziny” R. 4: 1994. 
70 Idem, Schroniska tatrzańskie, „Architektura”1971, nr 4-5, s. 150-156. 
71 Kulig M., Architektura tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w 

dwudziestoleciu międzywojennym, Neriton, Warszawa 2003. 
72 Węcławowicz T., Jankowska- Marzec A., Architektura wzruszeniowa Włodzimierza Gruszczyńskiego, 

Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", Kraków 1999. 
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Ewy Węcławowicz-Gyurkovich, Róży Goduli-Węcławowicz, Tradycja i współczesność w 

architekturze Zakopanego. Wybrane aspekty73; Agaty Wolak: Zakopane, którego nie ma74.  

 Wielokrotnie podejmowana była problematyka architektury nawiązującej stylistycznie 

do modernizmu, nurtu także istotnego, odnotowanego w Zakopanem. Wspomnieć tu można 

Jerzego Dajewskiego: Współczesne problemy architektury Zakopanego75; Przemysława 

Tadeusza Szafera, który w kolejnych edycjach diariuszy odnotowywał powstającą tam 

współczesna architekturę: Nowa architektura polska. Diariusz z lat 1966- 197076;  Nowa 

architektura polska. Diariusz z lat 1971- 197577; Nowa architektura polska. Diariusz z lat 1976- 

198078. 

 Dla regionu zawsze istotna była edukacja i kolejne tworzone tam szkoły, o których 

piszą, m.in.  Halina Kenarowa: Od zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego do Szkoły 

Kenara79, Trzy najstarsze szkoły zawodowe w Zakopanem80; Janusz Konieczniak: Encyklopedia 

schronisk tatrzańskich81. 

 Zagadnienia związane z zabudową Zakopanego poruszane były w polskiej literaturze 

również wspomnieniowej z pobytów wypoczynkowych, np. Rafała Malczewskiego: Pępek 

świata. Wspomnienia z Zakopanego82; Henryka Josta: Zakopane czasu okupacji. 

(Wspomnienia)83; Jerzego Kochanowskiego: „Wolne miasto” Zakopane, 1956-197084; 

Bartłomieja Grzegorza Sali: Sekrety Zakopanego85. 

 Przy ocenie dotychczasowego stanu badań tematyki Zakopanego można stwierdzić, że 

zasób źródeł badawczych zależy od okresu, którego dotyczą. Najobszerniejszy zakres 

materiałów dotyczy okresu odkrycia Zakopanego (przełom XIX i XX wieku), powstania stylu 

 
73 Węcławowicz-Gyurkovich E., Godula-Węcławowicz R., Tradycja i współczesność w architekturze 

Zakopanego. Wybrane aspekty, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 2021, nr 67, 

s. 61–70.  
74 Wolak A., Zakopane, którego nie ma, Księży Młyn, Łódź 2021. 
75 Dajewski J., Współczesne problemy architektury Zakopanego, „Architektura” 1971, nr 4–5. 
76 Szafer P., Nowa architektura polska. Diariusz z lat 1966–1970, Arkady, Warszawa 1972. 
77  Idem, Nowa architektura polska. Diariusz z lat 1971–1975, Arkady, Warszawa 1979. 
78 Idem, Nowa architektura polska. Diariusz z lat 1976–1980, Arkady, Warszawa 1981. 
79 Kenarowa H., Od zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego do Szkoły Kenara, Wyd. Literackie, Kraków 

1978. 
80 Eadem, Trzy najstarsze szkoły zawodowe w Zakopanem [w:] Zakopane. Czterysta lat dziejów, red. R. 
Dutkowa, KAW, Kraków 1991. 
81 Konieczniak J., Encyklopedia schronisk tatrzańskich, Wierchy, Kraków 2010; M. Kulig, Architektura 

tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, 

Neriton, Warszawa 2003. 
82 Malczewski R., Pępek świata. Wspomnienia z Zakopanego, LTW, Łomianki 2010. 
83 Jost H., Zakopane czasu okupacji (Wspomnienia), Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 

1989. 
84  Kochanowski J., „Wolne miasto” Zakopane, 1956–1970, Znak, Kraków 2020. 
85 Sala B.G, Sekrety Zakopanego, Księży Młyn, Łódź 2018. 
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zakopiańskiego oraz innych nurtów architektonicznych. Za wartościowe należy również 

uznać publikacje współczesnych badaczy oraz wyniki konferencji naukowych, których 

tematyka dotyczy architektury i urbanistyki Zakopanego. Obszerny zasób materiałów 

badawczych związanych z architekturą regionalną Podtatrza oraz tożsamością miejsca i jej 

wpływu na kulturę, powstał w latach 80. XX wieku. Ogólnopolskie Sympozja Architektury 

Regionalnej pod przewodnictwem Andrzeja Skoczka oraz Ogólnopolskie Konwersatoria 

Polskiej Architektury Współczesnej pod przewodnictwem Przemysława Szafera 

organizowane były w latach 1980–1987 a ich wynikiem naukowym są liczne publikacje, które 

stanowią istotne źródła naukowe86. Istotnymi źródłami badań są również materiały 

Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Architektury i Urbanistyki 

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Architektura Ziem 

Górskich wczoraj - dziś - jutro87 oraz Społeczna rola architektury88. 

 W odniesieniu do problematyki dotyczącej środowiska mieszkaniowego i zespołów 

osiedlowych można wydzielić dwie grupy zagadnień. Pierwsza grupa zawiera opracowania 

odnoszące się generalnie do problematyki społecznej. Wymienić tu można opracowanie 

Macieja Cesarskiego: Polityka i sytuacja mieszkaniowa w Polsce oraz Europie Zachodniej – 

kierunki  uwarunkowania89; Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej: Czy w Polsce potrzebne są 

krajowe standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych?90; Clarence Perry: The 

Neighborhood Unit91; Kotowski Stanisław, Janikowska Katarzyna: Spółdzielczość 

mieszkaniowa w Polsce92; Bogumiły Szymańskiej-Rac: Księga Polskiej Spółdzielczości93; 

 
86 Ogólnopolskie Sympozjum Architektury Regionalnej, seria wydawnicza z lat 1980–1987, coroczne materiały 

pokonferencyjne. 
87 Architektura ziem górskich wczoraj – dziś – jutro. Międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu 

Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, 12–13 

grudnia 2008, red. Ponikiewska-ArctM., Nowy Targ 2011 
88 Społeczna rola architektury, red. Jędrysko A., Sieńko K., Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Targu, Nowy Targ 2015 
89 Cesarski M., Polityka i sytuacja mieszkaniowa w Polsce oraz Europie Zachodniej – kierunki uwarunkowania 

[w:] Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej”, red. Frąckiewicz L., IPiSS–IGN, Warszawa 2005, 

s. 255–267. 
90 Dąbrowska-Milewska G., Czy w Polsce potrzebne są krajowe standardy urbanistyczne dla terenów 

mieszkaniowych?, „Architecturae et Artibus” 2010, nr 1(3), s. 12–16. 
91 Perry C., The Neighborhood Unit, Monograph One in Neighborhood and Community Planning, Regional Plan 

of New York and Its Environs. New York: Committee on Regional Plan of New York and Its Environs 1929.  
92 Kotowski S., Janikowska K., Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce, Qax manufaktura artystyczna, 

Bydgoszcz 2003. 
93 Szymańska-Rac B., Księga polskiej spółdzielczości, Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Promocja Polska”, 

Bydgoszcz 2004.   
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Heleny Syrkus: Ku idei osiedla społecznego 1925–197594, Społeczne cele urbanizacji. 

Człowiek i środowisko95. 

 Do drugiej grupy należą opracowania dotyczące zagadnień związanych z modernizacją 

osiedli, jak na przykład Tadeusza Bilińskiego: Współczesna polityka mieszkaniowa państwa i 

kierunki jej modyfikacji96; Grzegorza Wojtkuna: Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta 

XX wieku97; Jana Macieja Chmielewskiego i Marii Mireckiej: Modernizacja osiedli 

mieszkaniowych98; Barbary Gronostajskiej: Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. 

Teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970–199099, 

Modernizacja przestrzeni publicznej w osiedlach z wielkiej płyty100 oraz praca Zygmunta 

Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego: Rewitalizacja miast polskich- diagnoza101.  

Istotne zagadnienia dotyczą również problematyki rewaloryzacji oraz rewitalizacji zespołów 

osiedli mieszkaniowych z drugiej połowy XX wieku. Zawarte są, m.in., w artykule Andrzeja 

Białkiewicza, Bolesława Stelmacha, Marii J. Żychowskiej: Dobra kultury współczesnej. Zarys problemu 

ochrony102; Andrzeja Gaczoła: Kryteria dotyczące wpisu z II połowy XX wieku do rejestru zabytków. 

Teoria i praktyka103 oraz Pomiędzy zasadą primum non nocere a ideą integracji dziedzictwa „przeszłość 

w przyszłości” Piera Gazzoli. Polityka kształtowania zasad niezbędnej interwencji konserwatorskiej104  

a także Andrzeja Grzybowskiego: Propozycje przeobrażeń zmierzających do podniesienia 

wartości zespołów mieszkaniowych masowego budownictwa wielorodzinnego, zrealizowanych 

w latach 1960-1980105; Jakuba Lewickiego: Ocena wartości zabytków epoki modernizmu. Przeszłość, 

 
94 Syrkus H., Ku idei osiedla społecznego, PWN, Warszawa 1976.  
95 Eadem, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko, PWN, Warszawa 1984.  
96 Biliński T., Współczesna polityka mieszkaniowa państwa i kierunki jej modyfikacji, „Sprawy Mieszkaniowe” 

1999, nr 2–3. 
97 Wojtkun G., Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 

2004. 
98 Chmielewski J.M., Mirecka M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2007.  
99 Gronostajska B., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych 

realizacji wrocławskich z lat 1970–1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007. 
100 Eadem, Modernizacja przestrzeni publicznej w osiedlach mieszkaniowych z wielkiej płyty, „Czasopismo 

Techniczne Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” 2010, s. 121–130. 
101 Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, t. XVIII, red. Ziobrowski Z., Jarczewski W., Instytut Rozwoju 

Miast, Kraków 2010.  
102 Białkiewicz A., Stelmach B., Żychowska J.M., Dobra kultury współczesnej. Zarys problemu ochrony, 

„Wiadomości Konserwatorskie” 2020, nr 63, s. 152–162. 
103 Gaczoł A., Kryteria dotyczące wpisu z II połowy XX wieku do rejestru zabytków. Teoria i praktyka, 

„Wiadomości Konserwatorskie” 2017, nr 49, s. 163–170. 
104 Idem, Pomiędzy zasadą primum non nocere a ideą integracji dziedzictwa „przeszłość w przyszłości” Piera 

Gazzoli. Polityka kształtowania zasad niezbędnej interwencji konserwatorskiej, „Wiadomości Konserwatorskie” 

2015, nr 44, s. 85–97. 
105 Grzybowski A., Propozycje przeobrażeń zmierzających do podniesienia wartości zespołów mieszkaniowych 

masowego budownictwa wielorodzinnego, zrealizowanych w latach 1960-1980, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 

Kraków 1982. 
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teraźniejszość i przyszłość106; Macieja Nowakowskiego: Sto lat planowania przestrzeni  polskich miast 

(1910- 1910)107; Natalii Przesmyckiej:  Polska myśl urbanistyczna okresu międzywojennego – zarys 

problemu108; Elizy Szczerek: Rewitalizacja osiedli wielkopłytowych a ciągłość i 

komplementarność przestrzeni publicznej miasta109; Ewy Węcławowicz-Gyurkovich: uwagi 

zawarte w podsumowaniu ogólnopolskiej konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury polskiej II 

połowy XX wieku, Warszawa 16- 17. XI. 2016”110; Hanki Zaniewskiej: Możliwości techniczne 

modernizacji budynków wielkopłytowych111; Marii J. Żychowskiej: Protection of post- war housing 

estates, Modernizm prowincjonalny, Oblicza powojennej architektury, Spojrzenie wstecz112. Równie 

ważne są zagadnienia dotyczące rozwoju zrównoważonego zawarte w opracowaniach np. 

Beaty Komar: Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad 

rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach113; Elżbiety Niezabitowskiej i Dariusza 

Masły (red): Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji 

budynku zrównoważonego114; Grażyny Schneider-Skalskiej: Zrównoważone środowisko 

mieszkaniowe: społeczne - oszczędne – piękne115 oraz Hanki Zaniewskiej, Adama T. 

Kowalewskiego, Marii Thiel i Radosława Barka: Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów 

mieszkaniowych w strukturze miasta: kryteria i poziomy odpowiedzialności (aspekty: 

przestrzenny, społeczny, techniczny, ekonomiczny)116. 

 Bardzo aktualnym problem środowiska mieszkaniowego jest dostosowanie go do 

potrzeb wszystkich mieszkańców, a opracowania wskazujące zasady projektowania 

uniwersalnego są poruszane w literaturze anglojęzycznej przez np. Ronalda Mace: Universal 

 
106 Lewicki J., Ocena wartości zabytków epoki modernizmu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 
„Wiadomości Konserwatorskie” 2017, nr 49, s. 38–50. 
107 Nowakowski M., Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910–1910), Warszawa 2013.  
108 Przesmycka N., Polska myśl urbanistyczna okresu międzywojennego – zarys problemu [w:] Architektura 

modernizmu. Kraków, Lublin, Otwock, Wyd. Politechniki Lubelskiej, red. Przesmycka E., Lublin 2008, s. 34–42.  
109 Szczerek E., Rewitalizacja osiedli wielkopłytowych a ciągłość i komplementarność przestrzeni publicznej 

miasta, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018. 
110 Węcławowicz-Gyurkovich E., Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dziedzictwa 

architektury polskiej II połowy XX wieku, Warszawa 16–17. XI. 2016”, „Wiadomości Konserwatorskie” 2017, nr 

49, s. 7–14. 
111 Zaniewska H., Możliwości techniczne modernizacji budynków wielkopłytowych, [w:] „Problemy Rozwoju 

Budownictwa” 1999, nr 4, s. 62–66. 
112 Żychowska J.M., Protection of post-war housing estates [w:] REHABEND 2020: 8th Euro-American 

Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, Granada (Spain), 

March 24th–27th 2020, red. Lombillo I., Blanco H., Boffill Y., Santander 2020. 
113 Komar B., Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego 

na wybranych przykładach, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014. 
114 Niezabitowska E., Masły D. (red), Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju 

koncepcji budynku zrównoważonego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007. 
115 Schneider-Skalska G., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe: społeczne - oszczędne – piękne, Wyd. 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012. 
116 Zaniewska H., Kowalewski A.T, Thiel M., Barek R., Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów 

mieszkaniowych w strukturze miasta: kryteria i poziomy odpowiedzialności (aspekty: przestrzenny, społeczny, 

techniczny, ekonomiczny), Instytut Miast, Kraków 2008. 
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Design: Housing for the Lifespan of all People117 oraz w polskiej literaturze Ewę Kuryłowicz: 

Projektowanie uniwersalne. Otwieranie środowiska dla niepełnosprawnych118. Badania 

dotyczące orientacji w przestrzeni zabudowanej (wayfinding) zostały opisane przez np.  

Elżbietę Przesmycką, Wojciecha Jabłońskiego, Joannę Kanię: Uniwersalność przestrzeni i 

obiektów użyteczności publicznej w kontekście osób z dysfunkcją wzroku119 oraz Annę A. 

Kantarek: O orientacji w przestrzeni miasta120. 

 Warto również wyróżnić takie prace jak Andrzeja Basisty: Betonowe dziedzictwo. 

Architektura w Polsce czasów komunizmu121; Aleksandra Böhma: Architektura krajobrazu, jej 

początki i rozwój122; Andrzeja Białkiewicza: Architektura sakralna na obrzeżach 

modernizmu123, Stara architektura – dziś124, O zagadnieniach konserwacji architektury 

drewnianej125; Anny Cymer: Architektura w Polsce 1945- 1989126; Anny Mitkowskiej: 

Betony w rewaloryzacji terenów zabytkowych127; Macieja Motaka: Skąd się wzięły 

blokowiska?128; Elżbiety Przesmyckiej: Modernistyczna architektura międzywojennego 

Lublina129 a także popularno-naukowe książki Filipa Springera: Źle urodzone. Reportaże o 

architekturze PRL-u130, które dobrze zwróciły uwagę na zagadnienia dotyczące najnowszego 

dziedzictwa architektonicznego. 

 Osiedla mieszkaniowe budowane w latach 1945–1989, niemalże od momentu ich 

powstania były przedmiotem dyskusji i rozważań naukowych architektów, urbanistów i 

socjologów. Pozytywne opinie wynikały z nadziei na tworzenie nowej jakości zasobów 

mieszkaniowych przez stosowanie nowatorskich technologii wznoszenia a obiekty były realną 

 
117 Mace R., Universal Design: Housing for the Lifespan of all People, the U. S. Department of Housing and 
Urban Development, 1998. 
118 Kuryłowicz E., Projektowanie uniwersalne. Otwieranie środowiska dla niepełnosprawnych, CEBRON, 

Warszawa 1996. 
119 Przesmycka E., Jabłoński W., Kania J., Uniwersalność przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej w 

kontekście osób z dysfunkcją wzroku, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin 2016. 
120  Kantarek A.A., O orientacji w przestrzeni miasta, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013. 
121 Basista A., Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa–Kraków 2001. 
122 Böhma A., Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1994. 
123 Białkiewicz A., Architektura sakralna na obrzeżach modernizmu, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i 
Studiów Krajobrazowych” 2008, t. IV, s. 29–38.  
124 Idem, Stara architektura – dziś, „Czasopismo Techniczne” 2010, s. 33–42. 
125 Idem, O zagadnieniach konserwacji architektury drewnianej, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i 

Studiów Krajobrazowych” 2009, t. V, s. 7–16. 
126 Cymer A., Architektura w Polsce 1945–1989, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2019, 

s. 94.  
127 Mitkowska A., Betony w rewaloryzacji terenów zabytkowych [w:] Materiały z konferencji „Problemy 

projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych”, Kraków 2005, s. 189–192. 
128 Motak M., Skąd się wzięły blokowiska?, „Czas Kultury” 2003, nr 4, s. 2–10. 
129 Przesmycka E., Modernistyczna architektura międzywojennego Lublina [w:] Architektura modernizmu. 

Kraków, Lublin, Otwock, red. E. Przesmycka, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008, s. 51–124. 
130 Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Karakter, Kraków 2011. 
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odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. Jednocześnie zauważano problemy 

funkcjonalne powstających masowo osiedli. Na temat mieszkalnictwa omawianego okresu 

były prowadzone badania w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału 

Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1976–1979, czego rezultatem były publikacje 

Witolda Cęckiewicza, Anny Franty i Anny Palej: Przemiany w strukturze programowej i 

przestrzennej osiedli mieszkaniowych w Polsce. Wnioski z analizy zespołów powstałych w 

latach 1960–1978131. Na temat zadadnień związanych z mieszkalnictwem organizowane są 

również naukowe konferencje i seminaria internetowe. Stowarzyszenie International 

Federation for Housing and Planning (założone w Londynie w 1913 z obecną siedzibą w 

Kopenhadze) od 1914 roku organizuje konferencje dotyczące „współtworzenia miast 

przyjaznych dla wszystkich”, Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania 

Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej od lat 

90. organizuje konferencje dotyczące środowiska mieszkaniowego, a Katedra Urbanistyki i 

Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej cykliczne 

konferencje Region, Miasto, Wieś. 

 Przegląd literatury przedmiotu przeprowadzony na użytek niniejszego popracowania 

ujawnia brak opracowań dotyczących architektury wielorodzinnej Zakopanego okresu 1945–

1989. 

 

1.6. Struktura pracy 

 Praca składa się z rozdziału pierwszego (wstępu), rozdziału drugiego, będącego analizą 

rozwoju przestrzennego i architektonicznego Zakopanego, rozdziału trzeciego, który dotyczy 

współczesnych kierunków rozwoju miasta, rozdziału czwartego dotyczącego idei osiedli 

mieszkaniowych, spółdzielczości, ustaw prawnych i genezy Zakopiańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, rozdziału piątego poświęconego badaniom jakościowym osiedli 

mieszkaniowych, podsumowania zawierającego wnioski oraz z bibliografii. 

 Rozdział pierwszy (wstęp), zawiera wprowadzenie do problematyki i uzasadnienie 

podjęcia tematu, określa przedmiot zakres pracy, cel i metodę badań, tezę, strukturę pracy 

oraz stan badań. 

 
131 Cęckiewicz W., Franta A., Palej A., Przemiany w strukturze programowej i przestrzennej osiedli 

mieszkaniowych w Polsce. Wnioski z analizy zespołów powstałych w latach 1960-1978, Monografia 49, Wyd. 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 1986. 



21 

 Rozdział drugi, ma na celu omówienie zarysu rozwoju przestrzennego i 

architektonicznego Zakopanego. Opisy przemian struktury przestrzennej miasta, 

zmieniających się stylów determinujących jego zabudowę oraz zależności prawnych, 

politycznych i społecznych pozwalają przedstawić okoliczności tworzenia Zakopanego i 

wskazać tło historyczne budowy założeń wielorodzinnych na opisywanym terenie.  

Rozdział trzeci, przedstawia współczesne planowanie rozwoju Zakopanego i jego 

wpływ na badane układy architektoniczno-urbanistyczne osiedli Zakapanego. 

Rozdział czwarty, stanowi teoretyczną podbudowę dla poruszanych w kolejnym 

rozdziale analiz i badań jakościowych. Celem tej części pracy jest opis istotnych aspektów do 

tworzenia środowiska mieszkaniowego, zależności prawnych oraz wyjaśnienie idei 

projektowych, politycznych i społecznych, które według autorki mogły tworzyć podstawę do 

powstania pierwszej spółdzielni mieszkaniowej w Zakopanem.  

Rozdział piąty, pracy prowadzi do szerszych uogólnień, dlatego badane obiekty zostały 

przeanalizowane pod kątem wybranych cech jakościowych, co umożliwiło określenie ich 

najlepszych rozwiązań i cech niekorzystnych. Przedstawiona została charakterystyka osiedli 

począwszy od ich lokalizacji, relacji przestrzennych oraz przestrzenno-funkcjonalne 

problemy. 

 Podsumowanie zawiera syntezę działań podjętych w pracy, wskazania konserwatorskie 

oraz wnioski końcowe zawierające konkluzję problematyki niniejszej pracy mające 

potwierdzać słuszność postawionej tezy. Opracowanie zostało zakończone bibliografią. 

 

1.7. Przyjęte metody badawcze 

 Metoda badań to w pierwszej kolejności badania archiwalne mające na celu 

zgromadzenie materiałów do pogłębionej analizy istniejących zasobów architektury i 

urbanistyki Zakopanego. Inne metody wykorzystywane w pracy to analizy in situ wybranej do 

badań problematyki, zebranie własnego materiału dokumentującego, analizy szczegółowe 

dotyczące urbanistyki, zagospodarowania przestrzeni osiedlowych oraz układu 

funkcjonalnego mieszkań.  

Metodyka badań w rozdziale drugim, trzecim i czwartym pracy dotyczy analizy 

literatury przedmiotu obejmującej dokumentację archiwalną, ikonograficzną, fotografie 

archiwalne, publikacje naukowe i materiały konferencyjne, opracowania projektowe, 

czasopisma techniczne, przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia, itp.), dokumenty 
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planistyczne. Analizowano również opracowania kartograficzne dla określenia problemów 

rewitalizacyjnych. 

W rozdziale piątym, główną metodą badań stało się studium przypadku. Przed 

przystąpieniem do badań określono rodzaje jakości obiektów wielorodzinnych. Wskazano 

jakość funkcjonalną osiedli i mieszkań oraz behawioralną, która stanowi o komforcie 

psychicznym użytkowników132. Metodami badawczymi stały się studialne badania terenowe 

(wielokrotnie powtarzane w celu odnotowania zmian), badania zachowanej projektowej 

dokumentacji archiwalnej i wszelkich dokumentów opisywanych obiektów, artefaktów lub 

twórców obiektów, badanie literatury problemu oraz wykonane dokumentacji 

inwentaryzacyjno-urbanistycznych. Dzięki badaniom historyczno-interpretacyjnym możliwe 

było ukazanie związków pomiędzy badanymi obiektami a kontekstem miejsca albo 

zdarzeniami z przeszłości. 

W pracy zastosowano techniki badawcze nieinteraktywne, w których podmiotem stały 

się budynki wielorodzinne Zakopanego wraz z ich układami urbanistycznymi powstałe w 

określonym czasie. Badania opierały się na interpretacji artefaktów i materiałów 

archiwalnych. Jednocześnie stosowano: obserwacje zachowań użytkowników, analizę 

przebudów i działań modernizacyjnych i renowacyjnych, wywiad ukierunkowany na 

ewentualne bariery architektoniczne, analizę historyczno-interpretacyjną, sortowanie danych, 

studia archiwalne, przegląd, zbieranie danych podstawowych oraz redukcję danych. 

 
132 Niezabitowska E.D., Metody i techniki badawcze w architekturze, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014. 
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Tabela 1. Schemat metody badań jakościowych, faza przygotowawcza  

FAZA PRZYGOTOWAWCZA 

 

CEL ZAKRES BADAŃ 

Określenie wartości architektonicznych 

układów urbanistyczno-architektonicznych 

Zakopanego powstałych w latach 1945–1989. 

Wybrane układy architektoniczno-

urbanistyczne osiedli Zakapanego 

powstałych w latach 1945–1989.  

 

DOBÓR METODY BADAŃ 

Badania historyczne Badania jakości funkcjonalnej Badania jakości behawioralnej 

– analizy materiałów 

źródłowych 

(dokumentacja 

archiwalna: 

kartograficzna, 

ikonograficzna, 

fotografie archiwalne)  

– materiał fotograficzny 

i rysunkowy 

– funkcjonalność 

– efektywność użytkowania 

– elastyczność funkcjonalna 

mieszkania 

– położenie badanych obiektów 

– struktura zabudowy i układ 

urbanistyczny 

– dostępność usług 

towarzyszących 

– stan obecny, w tym 

rozwiązania dla użytkowników z 

niepełnosprawnością 

– estetyczna i użytkowa jakość 

przestrzeni osiedlowych 

 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH 

1) schematy rzutów do określania jakości mieszkań 

2) mapy sytuacyjne osiedli 

3) fotografie z miejscem na komentarze  

4) tabele ocen jakościowych zawierające kryteria oceny oraz elementy oceniane:  

− lokalizacja i położenie (odległość od centrum miasta, widok na góry) 

− powierzchnia biologicznie czynna, estetyczna i użytkowa jakość przestrzeni 

rekreacyjnych 

− struktura zabudowy 

− liczba pięter w obiekcie 

− dostępność usług towarzyszących 

− sposób przewietrzania mieszkań 

− układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

− dostosowanie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w budynku 

wielorodzinnym z wielkościami zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla 

Europy133 

− stan obecny (modernizacja termiczna, renowacja kolorystyczna) 

− rozwiązania dla użytkowników z niepełnosprawnością i bariery architektoniczne 

 
133 Kompendium wzorcowych przepisów budowlanych i rekomendowane mnimum powierzchni pomieszczeń w 

mieszkaniach zalecanie przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy w ECE Compendium of Model Provisions 

for Building Regulations, Nowy Jork-Geneva, 1996. 
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Tabela 2. Schemat metody badań jakościowych, faza badawcza i wnioskowania 

FAZA BADAWCZA  

 

SPOSOBY PRZEPROWADZANIA BADAŃ 

− badanie literatury problemu 

− analizy graficzne na bazie przygotowaej dokumentacji, badania zachowanej 

dokumentacji archiwalnej i wszelkich dokumentów opisywanych obiektów, 

artefaktów lub twórców obiektów 

− wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnych 
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU BADAŃ 

− położenie badanych obiektów, struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

− dostępność usług towarzyszących 

− układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

− stan obecny, w tym rozwiązania dla użytkowników z niepełnosprawnością  

− wady i zalety mieszkań 

− estetyczna i użytkowa jakość przestrzeni osiedlowych 
 

FAZA WNIOSKOWANIA 

 

 

2. ARCHITEKTURA I ROZWÓJ PRZESTRZENNY ZAKOPANEGO 

 

2.1. Budownictwo ludowe, początek osady i jej rozwój (1601–1830) 

Powstanie osady Zakopane datuje się na przełom XVI i XVII wieku, na czasy 

panowania Stefana Batorego. Była to osada pasterska ukształtowana na skutek wędrówek 

wołoskich. Przed pojawieniem się stałego osadnictwa w Zakopanem istniały szałasy 

pasterskie, przenośne koliby drewniane z jednospadowymi dachami oraz koliby skalne, które 

były pierwotnymi formami schronień górskich. W okresie rządów Stanisława Augusta 

Poniatowskiego osada Zakopane składała się z leśnych osad pastersko-rolniczych, które 

tworzyły obiekty tymczasowe, budowane przeważnie jako jednobudynkowe (chałupa 

jednoizbowa z sienią oraz stajnią). Pierwsze wzmianki o Zakopanem pochodzą z roku 1601. 

Powstało ono jako połączenie wielu przysiółków (np. Stara Polana, Tatary, Skibówki, 

OPRACOWANIE WYNIKÓW 

PODSUMOWANIE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA, WSKAZANIA 

KONSERWATORSKIE, WNIOSKI KOŃCOWE 
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Krzeptówki) ulokowanych w obrębie najdogodniejszych szlaków komunikacyjnych 

wiodących do Zakopanego od północy: z Nowego Targu oraz z Chochołowa przez 

Kościelisko. W następstwie tych dróg powstały ulice z zachowanymi do dzisiaj nazwami: 

Nowotarska i Kościeliska.  

Istniejące osadnictwo w Kotlinie Zakopiańskiej około 1750 roku było mocno 

rozproszone, obejmując głównie dolny rejon potoku Zakopianka oraz kilka enklaw z 

pojedynczymi obiektami na ówczesnych polanach Kotliny134. Większymi skupiskami 

zabudowań były przestrzenie wzdłuż dzisiejszych ulic: Sienkiewicza i Witkiewicza135. Kanwę 

rozwoju Zakopanego stworzyły więc tereny o cechach pasterskich u podnóża Gubałówki, 

wzdłuż ul. Nowotarskiej i „Nawsia” (część ul. Kościeliskiej) wraz z terenami osadnictwa 

przemysłowego skupionego w obrębie dzisiejszych Kuźnic. Wymienione ośrodki łączyła ul. 

Krupówki, której znaczenie centrotwórcze nastąpiło dopiero pomiędzy 1846 a 1879 

rokiem136.  

Pod koniec XVIII wieku tymczasowe obiekty jednobudynkowe zaczęto zastępować 

zagrodami dwubudynkowymi. Składała się na nie chałupa dwuizbowa z sienią pośrodku oraz 

osłaniający ją od strony zachodniej budynek gospodarczy (tzw. L-ka)137. W Zakopanem 

rozpowszechniły się dwa zasadnicze typy budynków mieszkalnych: chałupa śląsko-spiska 

oraz klasyczna chałupa podhalańska, które różniły się rozkładem pomieszczeń.  

Najstarsze rozplanowanie wiąże się z rzutem wydłużonego prostokąta, na którym 

umieszczano sień, „izbę czarną” oraz „białą”. Podstawowym typem zabudowy były zagrody z 

komorą rozmieszczone w układzie jednotraktowym. Układ ten, wywodzący się z 

jednoizbowego domu śląsko-spiskiego, rozpowszechnił się na terenie całego północnego 

Podtatrza. Na Skalnym Podhalu zastąpił go układ bardziej symetryczny, również o rzucie 

wydłużonego prostokąta, z „izbą czarną” i „białą” rozlokowanymi po obu stronach sieni (przy 

„izbie białej” często występowała komora), charakterystyczny dla klasycznej chałupy 

podhalańskiej.  

 
134 Kuśnierz K., Kotlina Zakopiańska na Mapie Miega 1779–82, „Teka Architektury Współczesnej Ziem 

Górskich” 1993, z. 1, s. 15, za: Moździerz Z., Marcinek R., Rys historyczny rozwoju przestrzennego i 

architektury obszaru parku kulturowego Krupówki w Zakopanym, Zakopane–Kraków 2016, 

http://pkk.zakopane.eu/assets_files/content/10/my.esc.pliki/plik/II_PK_Krup_wki_historia_tekst_1.pdf 

(10.05.2020). 
135 Moździerz Z., Architektura i rozwój…s. 74 
136 Porównanie map katastralnych z 1846 i 1879 roku obrazuje stan zabudowy ul. Krupówki. Do 1846 roku po 

stronie zachodniej zabudowa stanowi pojedyncze budynki przy skrzyżowaniu z ul Nowotarską. Po stronie 

wschodniej od skrzyżowania z ul. Nowotarską do aktualnego miejsca styku ulicy z Alejami 3go Maja można 

zauważyć liczne zabudowania. Mapa z 1878 roku obrazuje zabudowania sięgające do ul. Witkiewicza. 
137 Moździerz Z., Architektura i rozwój…s. 74 
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Stosunkowo wcześnie pojawiło się w Zakopanem budownictwo i architektura 

kosmopolityczna, a mianowicie budownictwo przemysłowe i dworskie, reprezentujące formę 

prowincjonalnego późnego baroku i klasycyzmu. Końcem XVIII wieku dwór barokowy 

zaczął przekształcać się w dworek klasycystyczny o prostej i oszczędnej formie. Tynkowana 

elewacja wejściowa z bielonymi ścianami podkreślona była gankiem zwieńczonym dachem o 

trójkątnym szczycie138.  Od końca lat trzydziestych XIX wieku coraz większą rolę zaczęło 

odgrywać lecznictwo klimatyczne. W Zakopanem miało ono opierać się na kuracjach 

związanych ze zdrową naturalną żywnością i działać z wykorzystaniem „kuracji 

żentycowych”. Wraz z ciągłym wzrostem liczby kuracjuszy wypoczywających pod Tatrami 

prosta chałupa góralska przestała być wystarczająca. Zwiększająca się popularność 

miejscowości wymusiła rozbudowy chałup góralskich, zmieniając je w wille letniskowe. 

Zaczęto budować większe obiekty dedykowane wynajmującym oraz zwiększać ich 

powierzchnie użytkową przez dodanie izb (przynajmniej cztery izby w układzie 

dwutraktowym) oraz izby na pięterku (tzw. zwyżka)139. Zwiększenie szerokości elewacji 

szczytowej przy zachowaniu długości ściany kalenicowej całkowicie zmieniało proporcję 

chałupy. Zmieniona wysokość dachu, coraz częstsze stosowanie dachów czterospadowych 

oraz dodanie ganku i werandy do elewacji wejściowej powodowało upodabnianie bryły 

nowych budynków do dworków istniejących w Kuźnicach.  

Nie bez znaczenia dla rozwoju Zakopanego była popularyzacja jego walorów 

klimatycznych przez dra Tytusa Chałubińskiego. Prawdziwy rozwój osady rozpoczął się z 

chwilą, kiedy odkrył on również jej właściwości zdrowotne. Za jego sprawą rozpoczęto duże 

inwestycje, a na terenie Zakopanego pojawiały się obiekty willowe w stylu szwajcarskim140. 

Architektura Zakopanego została ukierunkowana na rozwój turystyczno-uzdrowiskowy. Ten 

nurt budowania kształtował zabudowę miasta do połowy lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. 

Nie wyparł on budownictwa podhalańskiego trwającego równolegle z powstającymi 

pensjonatami i pierwszymi hotelami. Obiekty mieszkalne zyskiwały dekoracje inspirowane 

architekturą willową „międzynarodowego stylu uzdrowiskowego”. Detale i ornamenty 

zaczerpnięte z tradycyjnej sztuki ludowej Podhala zaczęły się pojawiać w budownictwie 

dopiero po pierwszej publikacji Stanisława Witkiewicza w 1886 roku jego reportażu 

literackiego Tatry w śniegu. Autor opisuje swoje uwagi na temat konstrukcji, detalu i 

 
138 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 89. 
139 Eliasz W., Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, Kraków 1886 (wyd. III), Kraków 1870, za: 

Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 121. 
140 Obok budownictwa ludowego w Zakopanem zaczęła się pojawiać architektura kosmopolityczna wzorowana 

na stylu szwajcarskim. Według Zbigniewa Moździerza do końca lat osiemdziesiątych XIX wieku w Zakopanem 

zostało wybudowanych kilkadziesiąt willi w tym stylu.  
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budownictwa ludowego, przyznając chacie góralskiej „wyższy typ budownictwa”, ponieważ 

ma ona zaspokajać nie tylko potrzebę mieszkaniową, ale również estetyczną mieszkańców.  

 

2.2. Między sposobem zakopiańskim a stylem zakopiańskim (1831–1918) 

Jak zaznaczono wcześniej, pod koniec XIX wieku w Zakopanem rozpowszechniła się 

architektura w stylu szwajcarskim. Była ona charakterystyczna głównie dla budynków 

pensjonatowych i willi oraz okazałych gmachów, jak willa „Baranówka” (proj. Fryderyk 

Kallaya), willa prof. Czubka (proj. Stanisław Eliasz), Dwór Tatrzański (proj. Karol Zaręba) 

czy willa „Szarotka” (proj. Artur Goebel). Podobny rodzaj architektury, detali, ornamentu, 

pochylenia dachu i rozwiązywania elewacji reprezentuje wzniesiony przy głównym deptaku 

Zakopanego budynek dzisiejszego Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława 

Matlakowskiego zaprojektowany przez Antoniego Łuszczkiewicza141, wybudowany w roku 

1882. Ten drewniany gmach mieści od początku najstarszą zakopiańską szkołę zawodową, 

dawniej Szkołę Snycerską. Powstała ona z warsztatu snycerskiego Macieja Marduły z Olczy, 

który w roku 1878 został przekształcony w Zawodową Szkołę Przemysłu Drzewnego. W 

szkole zatrudniani byli nauczycieli pochodzących z innych krajów, którzy wprowadzali wzory 

szwajcarskie i bawarskie do budowy willi i domów dla przybyłych do Zakopanego142. 

Następcą Marduły był Franciszek Neužil143, który uważał sztukę góralską za „styl chłopski” 

niewarty promowania. W ciągu pracy w szkole wprowadzał elementy tyrolskie w 

budownictwie i zdobnictwie, co wyraźnie wpłynęło na jej profil, zaznaczając inspiracje 

drewnianą architekturą niemiecką144. 

W roku 1897 dyrektorem Szkoły Przemysłu Drzewnego został architekt Edward 

Kovats145. Jego fachowe przygotowanie oraz poparcie i finansowanie przez władze 

austriackie pozwoliły mu na polemikę w kwestii słuszności wzorców architektonicznych na 

terenie Zakopanego z działającym Witkiewiczem. 

 
141 Antoni Łuszczkiewicz (1838–1886) – polski architekt związany z Krakowem. Twórca gmachu obecnej 

Politechniki Krakowskiej, a także pałacyku Tarnowskich na ul. Szlak 71, kaplicy Serca Jezusowego na ul. 

Kopernika oraz willi „Zofijówka”, której był właścicielem, pałacyku Dunajewskiego. Był ponadto budowniczym 

Collegium Novum według projektu Feliksa Księżarskiego. 
142 Węcławowicz-Gyurkovich E., Godula-Węcławowicz R., Tradition and Contemporaneity in the Architecture 

of Zakopane: Selected Aspects, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 2021”, nr 67, 

s. 61–70. 
143 Franciszek Neužil – Niemiec czeskiego pochodzenia, dyrektor Zawodowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w 

latach 1878–1896. 
144 Węcławowicz-Gyurkovich E., Godula-Węcławowicz R., Tradition and Contemporaneity…, s. 61–70. 
145 Edgar Kovats (1849–1912) – architekt i malarz węgierskiego pochodzenia działający w Wiedniu, Zakopanem 

i we Lwowie, dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, rektor Politechniki Lwowskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Ksi%C4%99%C5%BCarski
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Ryc.  2. Gmach dawnej Szkoły Przemysłu Drzewnego, dzisiejszy Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława 

Matlakowskiego w Zakopanem. Źródło: materiały inwentaryzacyjne, opracowanie własne (2008), fot. archiwum własne 

(2019) 

W roku 1898 Kovats opublikował własny wzornik motywów regionalnych, wydany w 

Wiedniu w roku 1899 w książce Sposób zakopiański. Jego autorskie projekty będące 

zestawieniem zarówno motywów zakopiańskich, jak i obcych nie miały związku z 

tradycyjnym ornamentem miejscowym. Zasady kształtowania elementów, osiowość, 

geometryzowanie roślinnych kształtów pochodziło bezpośrednio z architektury tyrolskiej. 

Zaproponowane przez Kovatsa formy propagowane były zarówno przez wzorniki, jak i 

uczniów szkoły. Próba przywracania wartości regionalnych przeplatała się z modą na 

budowanie willi w stylu szwajcarskim. Witkiewicz obawiał się, że powstawanie obiektów z 

dominującymi elementami kosmopolitycznymi doprowadzi do zagubienia miejscowych cech 

regionalnych. Jak sam pisał w publikacji Tatry w śniegu, chcąc rozwinąć styl, należy 

„zwrócić się z tym do ludu, który jeszcze przechował ślady jakichś odrębnych, szczególnych 

form piękna […] nie trzeba tylko przystępować do tego materiału z gotowymi szablonami 

znanych stylów”146. Ta wypowiedź uderzała bezpośrednio we wzorniki propagowane przez 

Kovatsa i jego obrońców. W grupie polemizujących ze słusznością stylu zakopiańskiego i 

sposobu zakopiańskiego zalazł się jako pierwszy Władysław Ekielski, przyznając 

pierwszeństwo Kovatsovi z racji posiadanego przez niego wykształcenia. Jedną z bardziej 

 
146 Witkiewicz S., Pisma tatrzańskie. Tatry w śniegu, Kraków 1963, s. 23. 
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krytycznych osób był Marian Wawrzeniecki bardzo ostro wypowiadający się przeciwko 

Witkiewiczowi. W obozie popierającym Witkiewicza znaleźli się m.in.: Feliks Jasieński 

„Manggha”, Aleksander Augustynowicz, Jan Kasprowicz, Józef Mehoffer, Teodor 

Axentowicz, Leon Wyczółkowski.  

Na przełomie lat 1891 i 1892 Witkiewicz, wykorzystując inspiracje formami 

budownictwa i zdobnictwa podhalańskiego, zaprojektował pierwszy dom w stylu 

zakopiańskim – willę „Koliba” dla Zygmunta Gnatowskiego. Kolejne wille wzniesione 

według projektu Witkiewicza to m.in.: „Pepita” z 1893 roku, „Korwinówka” (późniejsza 

„Oksza”) z lat 1895–1896, „Zofiówka” z lat 1895–1896, „Pod Jedlami” z lat 1896–1897 i 

Dom Zdrowia dra Hawranka z lat 1897–1898. Nowo powstały styl zaczął być również 

uznawany i powielany przez sojuszników Witkiewicza w sporze z Kovatsem. Zygmunt 

Dobrowolski i Tadeusz Stryjeński zaprojektowali Hotel Skoczyska, Dobrowolski wille przy 

ul. Chałubińskiego („Dora”), Chramcówki („Pod Matką Boską”) czy Jagiellońskiej 

(„Nałęcz”, „Ukrainka”, „Borek”). Stryjeński zaprojektował „Schodnicę”, a Jan Witkiewicz 

Koszyc147 – „Witkiewiczówkę”. 

 

Ryc.  3. Willa „Koliba. Źródło: inwentaryzacja: Teresa Biernot, Budynki witkiewiczowskie w Zakopanem. Materiały z badań 

inwentaryzacyjno-studialnych obiektów historycznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010; fot. archiwum własne 

(2019) 

 
147 Jan Witkiewicz-Koszczyc (1881–1958) – architekt i konserwator zabytków, brat Stanisława Witkiewicza. 
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Ryc.  4. Willa „Korwinówka” (potem „Oksza”). Źródło: inwentaryzacja: Teresa Biernot, Budynki witkiewiczowskie w 

Zakopanem. Materiały z badań inwentaryzacyjno-studialnych obiektów historycznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 

2010; fot. archiwum własne (2019) 

 

Ryc.  5. Willa „Pod Jedlami”. Źródło: inwentaryzacja: Teresa Biernot, Budynki witkiewiczowskie w Zakopanem. Materiały z 

badań inwentaryzacyjno-studialnych obiektów historycznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010; fot. archiwum 

własne (2019) 
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Przełom XIX i XX wieku to rozwój architektury murowanej noszącej cechy stylu 

zakopiańskiego. Ciągły wzrost zainteresowania Zakopanem i rozwój komunikacji 

powodowały potrzebę rozbudowy bazy hotelowej. Nowe pensjonaty i obiekty sanatoryjne 

wznoszone były w technologii murowanej o układzie korytarzowym. Nowa forma funkcji 

hotelu niejednokrotnie ingerowała w jego formę zewnętrzną. Obiekty zazwyczaj nawiązywały 

do stylów historycznych i eklektyzmu z zaznaczeniem przynależności do regionu Podhala. 

Przemycane formy regionalne odnajdujemy bardzo często w konstrukcji i proporcji dachu 

dwuspadowego półszczytowego z ornamentami (króle, rysie, słoneczka itp.). Przykładem 

przeniesienia stylu zakopiańskiego do budownictwa murowanego może być obiekt 

zlokalizowany przy ul. Kościuszki. Hotel-Pension Stamary148 wraz z założeniem parkowym i 

kawiarnią ogrodową został zaprojektowany przez Eugeniusza Wesołowskiego. Na początku 

XX wieku był najbardziej reprezentacyjnym i luksusowym hotelem Zakopanego. Kolejnym 

budynkiem zaprojektowanym przez Wesołowskiego jest powstała w 1912 roku willa 

„Marilor”149. Największym obiektem leczniczym Zakopanego był zaprojektowany przez Jana 

Perosia Zakład Wodoleczniczy im. dra Andrzeja Chramca. Powstał on w miejscu spalonego 

w 1910 roku głównego budynku zakładu noszącego tę samą nazwę150. W zachowanej do 

dzisiaj formie obiekt mieści siedzibę Starostwa Powiatowego oraz scenę Teatru Witkacego.  

Budowie nowych i większych willi według projektów Witkiewicza i jego uczniów 

towarzyszyła ambicja wzrostu znaczenia stylu zakopiańskiego aż do momentu, w którym 

stałby się on stylem narodowym, polskim. Działania te sprawiły, iż inspiracje stylem 

„szwajcarskim” zostały ograniczone. Styl zakopiański stał się wyznacznikiem architektury 

regionalnej Podhala, a budynki projektowane w tym stylu zauważane są w całej Polsce151. 

Szybko rozwijająca się moda na bywanie w Zakopanem spowodowała, że dynamiczny 

rozwój miasta stał się nieodwracalny. Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku następowała 

urbanizacja Zakopanego bez wyznaczonych zasad. Rozwiązaniem tego narastającego 

problemu miały być projekty regulacji urbanistycznych oraz inwestycje w urządzenia 

komunalne, które zapewniałyby polepszenie jakości życia mieszkańców miasta, a także osób 

czasowo w nim przebywających. O urządzenia tego typu zabiegali lekarze, zwłaszcza dr 

 
148 Hotel-Pension Stamary, w latach osiemdziesiątych Dom Wypoczynkowy „Podhale”. Właścicielką obiektu 

była Maria Budziszewska występująca pod pseudonimem Stamara, od którego pochodzi nazwa obiektu. 
149 Prawdopodobnie, nazwa pensjonatu „Marilor” pochodzi od imion właścicielki Marii Eleonory z Gadomskich 
Szczeniowskiej. Obiekt był siedzibą Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara.  
150 Długołecka L., Pinkwart M., Zakopane. Przewodnik historyczny, PTTK „Kraj”, Warszawa 1988, s. 171. 
151 Tondos B., Przejawy regionalizmu w kościołach okolic Zakopanego [w:] 150 lat organizacji parafialnej w 

Zakopane. Materiały z sympozjum, Zakopane 24–25 października 1997, red. M. Rokosz, Kraków 1998. 
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Tomasz Janiszewski152 odpowiedzialny za warunki sanitarno-zdrowotne w uzdrowisku. 

Obradujące w Zakopanem Towarzystwo Lekarzy uznało wodociągi za inwestycję pierwszej 

potrzeby. Jednocześnie dr Janiszewski postulował, aby w pierwszej kolejności opracować 

plan regulacyjny z odpowiednio zaprojektowaną siecią ulic i na jego podstawie wprowadzać 

urządzenia komunalne. Elementem dopełniającym założenie miał być park klimatyczny jako 

centrum życia uzdrowiskowego, które miało przejąć rolę ul. Krupówki. Planowany w centrum 

„Dworzec gościnny” oraz pijalna wód, kryty deptak z czytelnią i biblioteką, pawilon dla 

orkiestry, jak również boiska do gier i zabaw mały zapewniać Zakopanemu funkcję podobną 

do innych uzdrowisk. Proponowaną lokalizacją dla ośrodka skupiającego życie uzdrowiska 

były centralnie położone rejony Równi Krupowej lub obszar ciągnący się na południowy 

zachód od ul. Krupówki w kierunku regli153. Realizacja projektu miała się odbyć w kilku 

etapach. Planu regulacyjnego dra nie udało się jednak ani zatwierdzić, ani tym bardziej 

zrealizować w całości154. Pierwsza część planu, opracowana przez Wydział Krajowy, została 

przekazana miastu w 1902 roku. Autorem projektu był inż. Kazimierz Engel. Realizację planu 

zaczęto od regulacji potoku Bystra oraz wytyczenia wzdłuż jego biegu ul. Nad Wodą (dziś ul. 

Sienkiewicza)155. Kolejnym etapem było wytyczenie w 1904 roku ul. Marszałkowskiej 

(obecnie ul. Kościuszki), która łączyła dworzec kolejowy z centrum miasta, ul. Krupówki.  

W kwietniu 1905 roku rozpoczęto jedną z najważniejszych inwestycji ówczesnego 

Zakopanego, jaką była budowa wodociągu. Projekt wykonany został rok wcześniej przez inż. 

Ignacego Radziszewskiego z warszawskiej firmy Drzewiecki i Jeziorański. Oficjalne oddanie 

wodociągu do użytku mieszkańców i turystów nastąpiło 22 października 1908 roku.  

 

 
152 Tomasz Janiszewski – lekarz stacji klimatycznej w latach 1896–1902, działacz społeczny, zasłużony dla 

podniesienia stanu sanitarnego Zakopanego i rozwoju uzdrowiska.  
153 Żychoń S., Elementy struktury…, s. 142 
154 Plan został żywy w pamięci mieszkańców i osób z nim zaznajomionych na tyle, że pomysł parku 

klimatycznego przypisał sobie dr Chramiec, przeciwnik dra Janiszewskiego. 
155 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 399. 
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Ryc.  6. Plan Zakopanego z przewodnika Walerego Eliasza, 1881. Źródło: Moździerz Z., Architektura i rozwój przestrzenny 

Zakopanego 1600–2021, Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane 2021 

 

Ryc.  7. Plan stacji klimatycznej 1894/1895. Źródło: Żychoń S., Elementy struktury przestrzennej polskiego i słowackiego 

Podtatrza, „Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej” 1970, nr 6 
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Na przełomie XIX i XX wieku bunt przeciwko ornamentyce w obiektach był 

odpowiedzią na przesyt stylów architektonicznych i wszelkich zdobień. Dowolne ich łączenie 

spowodowało pozbawienie któregokolwiek suwerenności156. Nowy styl zakładał spójność 

między kompozycją wnętrza a jego zewnętrzną bryłą. Budowle musiały obronić się prostotą i 

funkcjonalnością oraz idealną proporcją bez jakichkolwiek prób dekoracji budynku157. 

Funkcjonalizm jako tzw. styl międzynarodowy trwale rozwinął się w Zakopanem na 

przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. Ówczesna światowa idea nowoczesności 

zakładała całkowite eliminowanie detalu i ornamentu. W architekturze polskiej modernizm 

przejawiał się przede wszystkim w konstrukcji i funkcji, forma natomiast bardzo często 

pozostawała pod wpływami historyzującymi, dlatego często określana jest jako 

półmodernistyczna158. 

Jak opisuje Zbigniew Moździerz, po odzyskaniu niepodległości architekci polscy 

próbowali nacechować powstającą architekturę elementami narodowymi, czerpiąc inspirację 

ze sztuki ludowej159. Koncepcja polskiego stylu narodowego rozpoczęła się już w roku 1908, 

kiedy forowano nazwę „dworek polski” lub styl dworkowy. Ambicje Stanisława Witkiewicza, 

aby to styl zakopiański stał się stylem narodowym, odrodziły się po roku 1918. Poszukiwanie 

stylów narodowych w Europie pojawiło się w XIX i na początku XX wieku na fali tzw. 

romantyzmu narodowego, głównie w architekturze i rzemiośle160. Wtedy też odżyły pomysły 

na wprowadzenie wątków regionalnych161. Przywracanie istniejących już wzorców i 

wprowadzanie ich do architektury murowanej przyniosło zmodernizowaną formę stylu, tzw. 

styl zakopiański drugi162. Budynki wybudowane w tym stylu to m.in.: Szpital Klimatyczny na 

Ciągłówce (proj. Adolf Kamieniobrodzki), willa „Myszka” (proj. Eugeniusz Wesołowski), 

klasztor ss. boromeuszek „Smereków” (proj. Władysław Kononowicz), schronisko w Dolinie 

Chochołowskiej (proj. Wacław Weker). W kolejnych latach idea „oczyszczania” architektury 

z form historyzujących była coraz bardziej zauważalna. Architekci całkowicie rezygnowali z 

 
156 Bentkowska-Mitana A., Detal architektoniczny Podhala i jego społeczna rola [w:] Społeczna rola 

architektury, red. Jędrysko A., Sieńko K., Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 
Nowy Targ 2015, s. 340. 
157 Za: Paczkowski B., Gdzie mieszka dziś szczegół?, „Czasopismo Techniczne” 2012, s. 233. Detal był 

porównywany do tatuażu na ciele, który w owym czasie był kojarzony jednoznacznie z przestępczością, 

ewentualnie z ludami pierwotnymi. 
158 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 252. 
159 Ibidem. Działania te były spójne z narodowym romantyzmem obserwowanym również w innych europejskich 

krajach. 
160 Węcławowicz-Gyurkovich E., Godula-Węcławowicz R., Tradition and Contemporaneity…, s. 61–70. 
161 Gorzelik J., „Zrodzone z duszy ludu”. Ochrona sakralnej architektury drewnianej na międzywojennym 

Górnym Śląsku a polsko-niemiecki spór o narodowy charakter regionu, „Wiadomości Konserwatorskie – 

Journal of Heritage Conservation” 2020, nr 62, s. 85–90. 
162 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 254. 
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dekoracji elewacji, pozostawiając klasyczną formę budynku jak w obiekcie gmachu „Sokoła” 

(proj. Eugeniusz Wesołowski). Do najciekawszych budowli z tego okresu należą w 

Zakopanem: willa Leona Kopkowicza przy Drodze na Bystre 10 (1929, proj. Leon 

Kopkowicz), sanatorium akademickie na Ciągłówce (1928–1930, proj. Józef Gałęzowski), 

pensjonat „Palace” przy ul. Chałubińskiego 7 (1929–1930, proj. Leon Kopkowicz).  

W kolejnych latach okresu międzywojennego kontynuowana była idea architektury 

funkcjonalnej. Powstały wówczas m.in.: willa Kubicy przy ul. Orkana 9 (1933–1934, proj. 

Prot Komornicki), pensjonat „Manru” (obecnie „Iskra”) przy ul. Grunwaldzka 22 (1935, proj. 

Marian Wimmer), willa Sendzimirów przy ul. Orkana 13 (1936, proj. Stanisława i Marian 

Wimmerowie), kamienica Stopki-Borowego przy ul. Zamoyskiego 2, gdzie mieści się 

restauracja „Watra” (1936–1937, proj. Stanisława i Marian Wimmerowie). 

 

Ryc.  8. Willa Kubicy, ul. Orkana 3. Źródło: fot. archiwum własne (2019) 

Wolny funkcjonalizm, czyli nowy regionalizm, rozwinął się pod koniec lat 

trzydziestych. Architektura propagowana w owym czasie miała skłaniać się swoją formą 

zewnętrzną ku zastosowaniu tradycyjnych miejscowych materiałów, jak drewno i kamień. 

Skojarzenia z budynkami kierowane były w stronę kształtowania ich względem kontekstu 

miejsca, a nie mało indywidualnego kosmopolityzmu „stylu międzynarodowego”. Według 

tych zasad zbudowano m.in. schronisko na Kalatówkach (1938, proj. Józef Jaworski), stacje 

kolejki na Gubałówkę (1938, proj. Władysław Stokowski) oraz restaurację na Gubałówce 

(1938, proj. arch. Arseniusz Romanowicz, Jacek Szwemin, Władysław Stokowski).  
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Ryc.  9. Hotel Górski PTTK, Kalatówki. Źródło: Ulice Zakopanego, https://www.facebook.com/groups/477872275647433/ 

(3.09.2017) 

 

Ryc.  10. Stacja Górna kolejki na Gubałówkę; Źródło: Ulice Zakopanego, 

https://www.facebook.com/groups/477872275647433/ (3.09.2017) 
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Ciągły i intensywny rozwój urbanistyczny miasta stwarzał potrzebę kolejnych regulacji 

urbanistycznych. W 1922 roku Ministerstwo Robót Publicznych rozpisało kolejny konkurs na 

plan regulacyjny Zakopanego. Autorem programu konkursu był wspomniany Orłowicz, a 

warunki zostały oparte na wynikach ankiety z 1919 roku, która podtrzymywała ustalenia 

ankiety z 1912 roku z uwzględnieniem kilku nowych postulatów, m.in. rezygnacji z parku 

klimatycznego oraz utworzenia dzielnicy mieszkalnej na zboczu Gubałówki163. Zgodnie z 

panującymi wówczas wzorcami i modą najlepiej ocenione zostały projekty o układach 

ortogonalnych z mocno zaznaczonymi akcentami plastycznymi164. Pierwszą nagrodę zdobyła 

praca Karola Stryjeńskiego. Projekt zakładał wprowadzenie osi kompozycji nowego centrum 

miasta, którą tworzyła szeroka arteria spacerowa przebiegająca od Gubałówki w kierunku 

Tatr, które były jej zamknięciem widokowym165. Na obu końcach arterii zaprojektowano 

place z budynkami domu zdrojowego i zarządu miejskiego. Projekt Stryjeńskiego o 

zgeometryzowanej kompozycji nie uwzględniał układu własnościowego oraz nieregularnego i 

bardzo rozdrobnionego układu rolnego terenów objętych opracowaniem. Podobną ideę 

zastosowano w pracy nagrodzonej drugim miejscem w konkursie. Jej autorzy, Marian 

Heitzmann166 i Władysław Piotrowski167, wprowadzili do tworzonego centrum geometryczną 

kompozycję z główną osią przebiegającą ze wschodu na zachód wzdłuż istniejącej ul. 

Marszałkowskiej (obecnie ul. Kościuszki). Nadano jej bardziej reprezentacyjny charakter 

przez rozbudowę chodnika dla pieszych i dodanie drzew. Projekt charakteryzował się 

półkolistą formą dróg168, które wyznaczały trudne do scalenia obszary działek. Trzecią 

nagrodę w konkursie uzyskał projekt autorstwa Władysława Ekielskiego, który proponował 

nową sieć komunikacyjną zgodną z podziałem własnościowym. Zakładał on również nowe 

centrum z domem zdrojowym oraz opasanie zielenią istniejącej zabudowy administracyjno-

handlowej.  

W roku 1924 ukończono szczegółowy plan regulacyjny Zakopanego, powierzony 

laureatowi pierwszej nagrody w konkursie Stryjeńskiemu. Plan ten był kontynuacją jego 

pracy konkursowej. W tym samym roku Stryjeński ukończył też plan ogólny „parku 

sportowego”. W planie uszczegółowiono dzielnicę mieszkaniową na Antałówce oraz 

mieszkalno-sanatoryjną na zboczu Gubałówki, Dostosowanie projektu do rzeczywistego 

 
163 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 254. 
164 Ibidem, s. 399. 
165 Żychoń S., Elementy struktury…, s. 48. 
166 Marian Heitzmann – autor m.in. dobudówki do gmachu internatu szkolnego Szkoły Snycerskiej, 

zrealizowanej za czasów dyrektora Stanisława Barabasza. 
167 Władysław Piotrowski – techniczny doradca zarządy gminnego, kierownik prac regulacji Zakopanego. 
168 Żychoń S., Elementy struktury…, s. 48. 
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układu własnościowego oraz komunikacyjnego w mieście zmieniło przejrzystość 

kompozycyjną, jaką zakładał projekt konkursowy. Zatwierdzony ostatecznie w roku 1928 

plan regulacyjny wytyczył kierunki rozwoju miasta na około 30 lat169.  

 

Ryc.  11. Projekt konkursowy Karola Stryjeńskiego na plan regulacyjny Zakopanego w 1922 roku, autorska modyfikacja 

mapy, zmieniono oznaczenie ulicy Krupówki oraz centrum miasta. Źródło: Żychoń S., Elementy struktury przestrzennej 

polskiego i słowackiego Podtatrza, „Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej” 1970, nr6 

 
169 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 338. 
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Wpływ na wizję uregulowania przestrzeni Zakopanego i Podtatrza miał także projekt 

dyplomowy Jana Chmielowskiego, który zajmował się problematyką przestrzenną 

Zakopanego i Podtatrza. W latach 1929–1930 pod kierunkiem prof. Tadeusza 

Tołwińskiego170 Chmielowski opracował studium nasłonecznienia zboczy od Witowa po 

Bukowinę Tatrzańską, które pozwoliło na określenie lokalizacji ośrodków uzdrowiskowo-

wypoczynkowych, a tym samym zapoczątkowało opracowanie planu przestrzennego 

Podtatrza pozwalającego na deglomerację Zakopanego. Obraz planu samego uzdrowiska w 

ogólnych zarysach zbliżony był do planu Stryjeńskiego. Na terenach Równi Krupowej 

zaprojektowano zabudowę z przecinającą ją osią spacerową, a jej reprezentacyjny charakter 

został podkreślony tzw. aleją stawów. Nowe dzielnice na Gubałówce miały być rozdzielone. 

Dla celów uzdrowiskowych przewidywano strefy w lokalizacji Ciągłówki i Furmanowej, a 

dla mieszkańców – tereny Choćkowskiego i Uboczy. Praca dyplomowa Chmielewskiego 

wzbudziła zainteresowanie w środowisku urbanistycznym, zwłaszcza w kołach zajmujących 

się problematyką przestrzenną Podhala i przyczyniła się do powstania Biura Planu 

Regulacyjnego Podhala i Beskidu Zachodniego. Zauważalny rozwój Zakopanego w latach 

dwudziestych doprowadził do przyznania miastu praw miejskich w 1933 roku. Zmiany w 

strukturze komunikacyjnej miasta dotyczyły wprowadzenia nowych ulic: Józefa Piłsudskiego, 

Grunwaldzkiej, Kazimierza Tetmajera, Orkana, Bronisława Czecha. Nowe ulice, które 

powstały do 1938 roku, wykonano na potrzeby Mistrzostw Świata FIS171.  

 

2.4. Powrót do tradycji regionalnych a modernizm (1939–1989) 

W czasie okupacji Zakopane i Podhale znalazło się w granicach Generalnego 

Gubernatorstwa. Stało się na ten czas miejscem do wypoczynku i rekonwalescencji dla 

żołnierzy niemieckich. Zajęli oni sanatoria, domy wypoczynkowe i wille, a przestrzeń 

publiczną poddano germanizacji. Nastąpiła zmiana nazw ulic i miast Podhala. Tak jak w 

innych miastach Generalnego Gubernatorstwa, obowiązywała zasada wstrzymania budowy 

nowych obiektów do zakończenia wojny172. Inwestycje budowlane nadzorował Der Stadt – 

kommissar in Zakopane – Bauabteilung, tzw. Bauamt, kierowany przez Stefana Żychonia173. 

 
170 Tadeusz Tołwiński (1887–1951) – polski architekt, przedstawiciel neobaroku i modernizmu, urbanista, 

historyk i teoretyk urbanistyki, profesor Politechniki Warszawskiej, autor m.in. planów regulacyjnych 

Warszawy. 
171 Pierwsze Mistrzostwa Świata FIS w narciarstwie odbyły się w Zakopanem w roku 1929, a drugie w 1939 

roku. 
172 Jost H., Zakopane czasu…, s. 78. 
173 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 255. 
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Wraz z nim pracowali dawni wykładowcy Politechniki Warszawskiej: Juliusz Żórawski, 

Marian Sulikowski, Jerzy Mokrzyński, a także miejscowi architekci: Andrzej Czarniak, Anna 

Tołwińska-Górska. W roku 1940 przystąpiono do Ordnungsaktion174. W ramach akcji do 

1942 roku wyburzono wiele obiektów drewnianych i murowanych stanowiących mienie 

pożydowskie przy ul. Kościeliskiej, Krupówki i Zamoyskiego. Przebudowano również 

zupełnie rynek, tworząc dzisiejszy plac Niepodległości i zmieniając układ komunikacyjny 

(1940–1943, proj. Stanisław Żychoń), a także przedłużono Krupówki w kierunku stacji 

kolejki na Gubałówkę (1940–1943)175.  

 Pod pozorem prac porządkowych oraz przebudowy istniejących obiektów 

kontynuowane były działania zmierzające do realizacji opracowanych wcześniej projektów i 

budowa nowych obiektów. Ta forma działań architektonicznych po II wojnie światowej 

została wyodrębniona i określona jako kolejny – już trzeci – powrót do tradycji regionalnych, 

tzw. styl nowozakopiański176, architektura w myśl koncepcji „socjalistyczne treści w 

narodowej formie”177. 

Stefan Żychoń w tym czasie kierował Wydziałem Budowlanym Zarządu Miejskiego – 

Der Stadtkommissar in Zakopane- Bauabteilung, jednostką zajmującą się inwestycjami 

budowlanymi i urbanistycznymi na terenie Zakopanego. Współpracowali z nim architekci 

warszawscy wykonujący projekty nakazane przez komisarza miasta, głównie aranżacje i 

projekty mebli178. Ważnymi pracami prowadzonymi przez Wydział Budowlany Zarządu 

Miejskiego była przebudowa dawnego Rynku, plany budowy ratusza i liczne rozbiórki 

obiektów i ich przebudowy. Nowe projekty architektoniczne dotyczyły przede wszystkim 

budownictwa schronisk górskich i działalności Anny Górskiej179. Realizacje bazowały na 

bardzo wysokiej jakości technologicznej obróbce kamienia i drewna, które to elementy stały 

się charakterystyczne dla powstałego po II wojnie światowej stylu nowozakopiańskiego180. 

Do najbardziej charakterystycznych przykładów należą m.in. schroniska w Tatrach Polskich: 

 
174 Ordnungsaktion – akcja porządkowania miasta (wyburzania i przebudowywania miasta). 
175 Ściechowicz S., Rosnąca rola Zakopanego, „Podtatrze” 1977, Wiosna–Lato, s. 114. 
176 Termin funkcjonujący w dwóch brzmieniach – styl nowozakopiański lub neozakopiański – wprowadzali 

architekci zakopiańscy, którzy wyraźnie podkreślali inne podejście do architektury regionalnej niż to promowane 

przez Stanisława Witkiewicz czy Karola Stryjeńskiego. Termin stosowany m.in. przez Macieja Pinkwarta w 

przewodniku Zakopiańskim szlakiem Karola Szymanowskiego z roku 1988. 
177 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 366. 
178 Mazik P., Architektura Zakopanego (1930–1962). Pomiędzy modernizmem a regionalizmem, Kraków 2020, 

maszynopis pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasz Gryglewicza w Instytucie Historii 

Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, za: Z. Moździerz, Architektura i rozwój…, s. 

351. 
179 Anna Górska w okresie okupacji przebywała w Zakopanem, gdzie pracowała w kierowanym przez Stefana 

Żychonia Wydziale Budowlanym Zarządu Miejskiego. 
180 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 367. 
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na Hali Ornak (1947–1948, proj. Anna Górska, współpraca Jan Chmielewski), Hali 

Kondratowej (1948, proj. Bogdan Laszczka), w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (1949–1951, 

proj. Jan Chmielewski, Gerard Ciołek, Andrzej Czarniak, Anna Górska, Jerzy Mokrzyński), 

Dolinie Chochołowskiej (1951–1953, Anna Górska), a w Zakopanem – kolonia domków 

dwurodzinnych przy ul. Jagiellońskiej (1950–1953, proj. Anna Górska), Dom Turysty (1953–

1958, proj. Tadeusz Brzoza, Zbigniew Kupiec), „Mrówki” przy Drodze do Białego (1955–

1956, proj. Jacek Nowakowski), remiza strażacka (1956, proj. Anna Górska), restauracja w 

Kuźnicach (1956–1958, proj. Anna Górska, Michał Górski)  

Czas odbudowy zniszczeń wojennych w całym kraju nie sprzyjał rozwojowi turystyki. 

Mimo to z każdym rokiem do Zakopanego przybywało coraz więcej turystów, wypoczywając 

w ramach organizacji Funduszu Wczasów Pracowniczych i zakładowych domów 

wypoczynkowych. Umożliwiała to polityka państwa tworząca warunki dla rekreacji. Na 

skutek starań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie w 1956 roku 

zatwierdzono plan ogólny Zakopanego181, co stworzyło przesłanki do podjęcia uchwały182 w 

sprawie rozwoju Zakopanego i Okręgu Tatrzańskiego w latach 1958–1960, zapewniającej 

środki finansowe m.in. na mające się odbyć w lutym 1962 roku Narciarskie Mistrzostwa 

Świata FIS. W związku z organizacją mistrzostw opracowano plan rozwoju bazy sportowej, 

hotelowej i gastronomicznej, a także usprawnienia sieci komunikacyjnej183. W latach 1959–

1963 inwestycje budowlane przyniosły Zakopanemu wiele nowych obiektów z zakresu 

infrastruktury technicznej, gastronomicznych oraz sklepów (dom towarowy PSS „Społem”) i 

pawilonów, które w znacznym stopniu polepszyły warunki zaspokajania potrzeb turystów i 

miejscowej ludności. W zakresie komunikacji zbudowano dworzec autobusowy PKS, 

zmodernizowano dworzec kolejowy PKP. Rozbudowano również bazę wypoczynkową i 

sportową. Dokumentem normującym rozwój przestrzenny Zakopanego w omawianym czasie 

był uchwalony w 1967 roku projekt Tadeusza Pieli, Jerzego Kozłowskiego i Heleny 

Boczarowej184.  

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pojawiła się idea późnego modernizmu 

polegająca na bardziej swobodnie kształtowanych formach, organicznie wtopionych w teren 

oraz odwrót od ornamentyki regionalnej na rzecz architektury wpisanej w krajobraz i ściśle z 

 
181 Plan ogólny Zakopanego zatwierdzono 29 maja 1956 r. decyzją nr 18/U/56. 
182 Uchwała nr 191/58 Rady Ministrów z 13 czerwca 1958 roku. 
183 W sumie nakłady poniesione na inwestycje oraz kapitalne remonty do końca 1963 roku wyniosły 663,7 mln 

zł. Z kwoty tej około 40% przeznaczone zostało na gospodarkę komunalną i mieszkaniową, 30% na urządzenia 

dla wypoczynku, turystyki i sportu, 15% na bazę towarzyszącą: handel, przemysł i usługi, 10% na komunikację, 

zaś resztę środków rozdysponowano na oświatę, kulturę i ochronę zdrowia. Dane Miejskiej Komisji Planowania 

UM w Zakopanem. 
184 Żychoń S., Rozwój przestrzenny…, s. 49. 
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nim powiązanej185. Tendencje te podkreślano w rozważaniach projektowych w Katedrze 

Projektowania Architektury w Regionie prowadzonej przez profesora Włodzimierza 

Gruszczyńskiego. Zagadnienia dydaktycznie opierały się na rozważaniach architektury 

inspirowanej tradycją regionu oraz poszukiwaniu form architektury w otwartym krajobrazie 

na podbudowie nowości technicznych i projektowych. Sam Gruszczyński przybył do 

Zakopanego i zbudował swój dom na Skibówkach. Proponował on dla Podtatrza gigantyczne 

utopijne struktury architektoniczne w skali krajobrazu, które nazywane były 

superjednostkami186. W tym skupieniu funkcji w jednej strukturze architektonicznej 

upatrywał rozwiązania problemów „zaśmiecania wolnej przestrzeni”, jednocześnie uznając za 

istotne aluzje i inspiracje detali domów góralskich czy drewnianych kościółków Podhala187. 

W 1974 roku Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki 

Krakowskiej przystąpił do prac studialno-koncepcyjnych dotyczących nowego centrum 

Zakopanego. Zespół w składzie: doc. dr hab. Stefan Żychoń, dr inż. arch. Janusz Trojanowski 

i dr inż. arch. Barbara Setkowicz przedstawił koncepcję na posiedzeniu Rady Naukowej 

Rejonu Tatrzańskiego. Projekt nie naruszał obowiązującego planu, lokalizując usługi 

kulturalne poza obszarem Równi Krupowej, która została przeznaczona na park 

krajobrazowy. Uwzględniał studia gabarytowe, które pozwoliły na określenie wysokości 

zabudowy dla terenów przyległych do Równi. Przekraczanie gabarytu pionowego 3–4 

kondygnacji możliwe było na terenach położonych na północ i północny wschód od Równi 

Krupowej, zaś od strony południowo-zachodniej, która jest najbardziej atrakcyjna pod 

względem widokowym, wysokość budynków miała nie przekraczać trzech kondygnacji. 

Rozbudowa miasta prowadzona była również w warunkach określonych szeregiem 

przepisów188 obowiązujących w całym kraju, co powodowało powstawanie kontrastującej z 

ówczesną architekturą Zakopanego, nowej surowej formy. Najbardziej jest ona zauważalna w 

przestrzeniach miasta, w których występuje w większym zagęszczeniu, np. osiedla 

mieszkaniowe. Budownictwo mieszkaniowe wprowadzało kolejne obiekty wielorodzinne 

(bloki), m.in. przy Drodze do Tadziaków (1959–1962, proj. Jacek Nowakowski), przy ul. 

Słonecznej (1963–1964, proj. Edward Warcaba), na Równi Krupowej (1965, proj. Jerzy 

Dajewski), przy ul. Kościelnej (1965–1966, proj. Edward Warcaba), ul. Orkana (1966–1972, 

proj. Edward Warcaba). Budownictwo usługowe dotyczyło potrzeb szkolnictwa, lecznictwa, 

 
185 Kronowski D., Kształtowanie formy…, s. 7. 
186 Ibidem. 
187 Kosiński W., Węcławowicz T., Włodzimierza Gruszczyńskiego kreacje…, s. 26. 
188 Nakaz ujednolicenia architektonicznego wprowadzony w całym obozie socjalistycznym. Zasada 

przemysłowej realizacji budownictwa mieszkaniowego przy zastosowaniu wielkiej płyty, określony pułap 

kosztów, stosowanie płaskich dachów oraz zakaz stosowania drewna. 
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handlu i żywienia zbiorowego oraz sportu i turystyki. Najbardziej charakterystycznym 

obiektem tego typu, ale powszechnie krytykowanym przez środowisko architektoniczne189, 

był Spółdzielczy Dom Handlowy „Granit” (1960–1966, proj. Anna Górska).  

 
189 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 368. 
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Ryc.  12. Osiedla mieszkaniowe Zakopanego: ul. Zamoyskiego, projekt Jerzy Dajewski, lata realizacji 1952–1953; ul. Tytusa 

Chałubińskiego, projekt Janusz Ingarden, Marta Ingarden, lata realizacji 1961–1962; Al. 3-go Maja, projekt Jerzy Dajewski, 

lata realizacji 1963–1965. Źródło: fot. archiwum własne (2021) 
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Między 1971 a 1975 rokiem otwarta baza hotelowa w Zakopanem wzrosła o prawie 

tysiąc miejsc. Powstał również nowy szpital, zakład rehabilitacyjny w WORODiM190, żłobek 

i ośrodki zdrowia. Najbardziej zauważalny postęp dokonał się w urządzeniach komunalnych i 

komunikacyjnych oraz służących ochronie środowiska, natomiast potrzeby w budownictwie 

mieszkaniowym w tych latach szacowane na około 2 tys. mieszkań zaspokojono jedynie w 

liczbie 600. W latach siedemdziesiątych XX wieku co prawda nadal rozwijała się turystyka 

masowa, ale zaczęto dostrzegać także potrzeby turystyki indywidualnej, w ramach której 

postulowano unikanie zbiorowych pokoi w schroniskach turystycznych. W związku z tym 

stanowiskiem powstały nowe obiekty, takie jak „Kasprowy” (dzisiejszy hotel „Mercure”) na 

Polanie Szymoszkowej (proj. i wykonanie jugosłowiańskiej firmy IMOS), „Juventur” 

(dzisiejszy hotel „Helios”, proj. Jerzy Dajewski, Jerzy Saba-Dobrzański), hotel „Gazda” (proj. 

Edward Warcaba). 

Rozbudowująca się dynamicznie w owym czasie funkcja administracyjna, transportowa 

i przemysłowa w Zakopanem spowodowała napływ ludzi do pracy. Potrzebowali oni 

mieszkań i świadczeń socjalnych. Kolejne obiekty zabudowy wielorodzinnej miały zaspokoić 

duże potrzeby mieszkaniowe. Nowe, większe założenia od początku powstawania budziły 

duże emocje, a czasami ostrą krytykę: „skrajne bloki, lokalizowane poprawnie planistycznie, 

kolidują swoim wyrazem architektonicznym z panoramą gór”191. Budownictwo mieszkaniowe 

zdominowane przez wprowadzenie uprzemysłowionej technologii opartej na „wielkim bloku 

– KDK”192 realizowało obiekty i osiedla m.in. przy ul. Kasprusie (1974–1975, proj. Jerzy 

Dajewski, Zenon Remi, Stanisław Tylka, urb. Zofia Szpakowska), ul. Szymony (1976–1977, 

proj. Danuta Kopkowicz, urb. Adam Hrabal), ul. ks. Stolarczyka (1977–1979, proj. Danuta 

Kopkowicz), ul. Jagiellońskiej (1977–1978, proj. Danuta Kopkowicz), na Pardałówce (1979–

1982), przy ul. Makuszyńskiego 16a (dwa segmenty, starszy z datą realizacji 1961 rok oraz 

nowszy z 1978 roku, proj. Jerzy Dajewski), ul. Gimnazjalnej (1987–1992, proj. Edward 

Warcaba). Podobieństwa do tej architektury widać również w obiektach wzniesionych w 

latach późniejszych, np. w domu wypoczynkowym Rady Ministrów „Tatry” na Polanie 

Zgorzelisko oraz „Biały Potok” przy Drodze do Białego (1983, proj. Zenon Trzupek, Janusz 

Urbanowicz) 193. 

 
190 WORODiM – Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny dla Dzieci i Młodzieży. W roku 1978 

sanatorium zyskało nową nazwę: Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjno-Ortopedyczny dla Dzieci i Młodzieży 

(SZRODiM). 
191 Moździerz Z., Architektura i rozwój…, s. 367. 
192 Ibidem. 
193 Ibidem. 
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Ryc.  13. Osiedla mieszkaniowe Zakopanego: ul. Bolesława Piaseckiego, lata realizacji 1965–1969; ul. Kasprusie, projekt 

Jerzy Dajewski, Zenon Remi, Stanisław Tylka, urb. Zofia Szpakowska, lata realizacji 1974–1975; Łukaszówki-

Zborowskiego, etap I – projekt Stanisław Miroszewski, lata realizacji 1972–1974; etap II. Źródło: fot. archiwum własne 

(2021) 
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Ryc.  14. Osiedla mieszkaniowe Zakopanego: ul. Jagiellońska, etap III – projekt Danuta Kopkowicz, lata realizacji 1977–

1978; ul. ks. Józefa Stolarczyka, projekt Danuta Kopkowicz, lata realizacji 1977–1979;Pardałówka, projekt Leszek Filar, lata 

realizacji 1979–1995. Źródło: fot. archiwum własne (2021) 
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Architektura kolejnych lat to następna próba wprowadzenia nowoczesnego 

regionalizmu194 swobodnie inspirowanego stylem witkiewiczowskim. Kontekst krajobrazowy 

był inspiracją materiałową kolejnych obiektów budowlanych Zakopanego. Równocześnie 

powstająca architektura sakralna i jednorodzinna zawierała więcej odniesień do idei stylu 

nowozakopiańskiego. Użycie drewna jako detalu i ornamentu traktowano jako odniesienie do 

tradycyjnego budownictwa regionalnego.  

 

2.6. Wnioski 

Elementy inspirowane tradycyjną architekturą, tak góralską, jak i wzorcami tyrolskimi, 

wniosły nowe wartości do architektury Zakopanego prawie w każdym z przedstawionych 

okresów. Poprzez elementy charakterystycznej formy (kąt nachylenia dachu), 

wykorzystywane materiały czy detale stworzono mieszkańcom możliwość identyfikowania 

się i w pewnym sensie rozumienia obiektów noszących wspólne regionalne cechy195. 

Nawarstwienie stylów architektonicznych jest doskonale widoczne przy ul. Krupówki, która 

nie jest jednolita architektonicznie. Domy z epoki witkiewiczowskiej secesji, klasycyzmu, te 

wzorowane na budownictwie bawarsko-tyrolskim, a niektóre bez żadnego wyraźnego stylu 

sąsiadują ze sobą, tworząc nastrój i urok głównego deptaku miasta. To właśnie nawarstwienie 

elementów architektonicznych z różnych okresów stanowi o ich zabytkowym i 

niepowtarzalnym charakterze196. Kompromis pomiędzy modą, możliwościami 

konstrukcyjnymi a ideą i ambicjami architektonicznymi wpłynął na dzisiejszy wygląd 

Zakopanego. Wskazówką do zaakceptowania tej różnorodności może być opinia 

Włodzimierza Gruszczyńskiego, że aby zachować spuściznę kulturową, jak to czynią 

społeczeństwa świadomie chroniące miejscowe wartości, konieczna jest twórcza, artystyczna 

kreacja form dziedzictwa kulturowego unikająca bezkrytycznej fascynacji atrybutami 

współczesnych cywilizacji197. 

 

3. WSPÓŁCZESNE PLANOWANIE ROZWOJU MIASTA  

 

Celem rozdziału jest sprawdzenie czy tereny badanych osiedli i ich rewitalizacja są 

zintegrowane ze współczesnym planowaniem rozwoju Zakopanego. 

 
194 Ibidem, s. 398. 
195 Baranowski A., Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1998, s. 

97. 
196 Stanowski A., Podtatrze, za: B. Setkowicz, J. Trojanowski, Rewaloryzacja starych…, s. 383. 
197 Węcławowicz-Gyurkovich E., Godula-Węcławowicz R, Tradition and Contemporaneity…, s. 61–70. 
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3.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 W Zakopanem w latach 90. XX w. wraz ze zmianami polityczno-ustrojowymi nastało 

intensywne inwestowanie we wcześniej rozpoczęte obiekty, modernizacje i prace remontowe. 

Podjęto również działania określające politykę przestrzenną i lokalne zasady 

zagospodarowania. W 1994 roku grupa architektów pod przewodnictwem Andrzeja Skoczka, 

w skład której weszli również Andrzej Boratyński, Rafał Rapacz, Anna Stankiewicz, 

Stanisław Tylka, opracowała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Zakopanego. Miasto zostało podzielone na obszary zróżnicowane pod względem 

przeznaczenia i gęstości zabudowy. W tym samym roku przeprowadzono konkurs na 

modernizację Krupówek. Prace rewitalizacyjne centrum miasta według projektu Macieja 

Krawczyńskiego i Andrzeja Orłowskiego rozpoczęto w 1995 roku, a zakończono w roku 

1999. Finalizacja prac związanych z modernizacją głównego traktu pieszego Zakopanego 

spotkała się w czasie z uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zakopane. Zapisy w uchwale świadczyły o głównych celach rozwoju 

Zakopanego, jakimi były: podnoszenie atrakcyjności miasta dla turystów, a także stworzenie 

przyjaznych warunków życia dla mieszkańców. 

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (art. 87 pkt 3) ustanowiono, plany zagospodarowania przestrzennego 

uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów, 

jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2003 roku. Plan dla Zakopanego uchwalony w 1994 roku 

stracił więc ważność, pozostawiając przyszłą zabudowę Zakopanego na mocy wydawanych 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Prace nad nowymi planami 

miejscowymi rozpoczęto w 2006 roku, a pierwsza uchwała198 Rady Miasta Zakopane 

pochodzi z 25 października 2007 i dotyczy obszaru Antałówka-Koziniec. Do roku 2022 

można wskazać 34 obszary Gminy Miasta Zakopane, na których obowiązują zapisy 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalane na obowiązującym 

studium przyjętym 15 grudnia 1999 roku. Należy dodać, że zapisy studium w momencie 

wejścia w życie pierwszych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego były już 

nieaktualne ze względu na zmiany struktury przestrzennej spowodowane wydawaniem 

pozwoleń na budowę zatwierdzanych jedynie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

 
198 Uchwała nr XVI2007 Rady /184/ Miasta Zakopane z dnia 25 października 2007 r., 

https://bip.zakopane.eu/uchwaly-z-sesji-xvi-z-dnia-25-pazdziernika-2007 (1.07.2020). 
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Analizowane studium zakłada zwiększenie renomy kulturalnej Zakopanego, bazując na 

jego tożsamości regionalnej oraz funkcji jako ośrodka turystyczno-wypoczynkowego, sportu 

amatorskiego i wyczynowego oraz ośrodka edukacyjno-naukowego. W celu osiągnięcia 

opisanych celów teren Zakopanego podzielono na obszar OS 1 i OS 2. Obszar OS 1 określono 

wzdłuż osi ulic Zamoyskiego–Kościeliska. Obejmuje on tereny zabudowy oparte na kierunku 

północ–południe (ul. Zamoyskiego i jej przedłużenie) oraz wschód–zachód (ul. Witkiewicza–

Tetmajera i jej przedłużenie do ul. Strążyskiej). Obszar obejmuje też zespoły zabudowy 

związane z ulicami Kasprusie i Kościeliską. Studium zakłada, że obszar będzie się rozwijał w 

kierunku zachowania i rozwoju funkcji mieszkaniowej, bazy noclegowej turystyki i 

wypoczynku oraz funkcji usługowych, ochrony tkanki historycznej i obiektów zabytkowych. 

Obszar OS 2 – „Chramcówki” – obejmuje zespoły zabudowy związane z ul. 

Chramcówki i początkowym odcinkiem ul. Nowotarskiej. Studium zakłada, że wskazany 

obszar będzie chroniony ze względu na cechy historyczne obiektów istniejących i zespołów 

zieleni. Studium zakłada również możliwość uzupełniania wolnych terenów w celach 

usługowych, parkingowych i zachowania zieleni miejskiej. Dla obszaru OS 2 zapisano też 

zapewnienie niezbędnej komunikacji, modernizacji i uzupełnienia sieci ulicznej oraz układu 

ulic dojazdowych. 

 

3.2. Rewitalizacja. Formy naprawcze zdegradowanych przestrzeni miasta. Gminny 

program rewitalizacji dla miasta Zakopane na lata 2016–2023199 

W roku 2017 decyzją Rady Gminy Zakopane do rewitalizacji zakwalifikowano obszar 

obejmujący łącznie 226,75 ha powierzchni gminy, zamieszkiwany przez 7650 mieszkańców 

(24,04% mieszkańców gminy)200. Całość obszaru przeznaczonego do rewitalizacji podzielono 

na podobszary: A (o powierzchni 99,15 ha powierzchni gminy) oraz B (o powierzchni 127,59 

ha). Obszar objęty rewitalizacją obejmuje w sumie 2,68% powierzchni gminy. 

Podobszar rewitalizacji A jest gęsto zurbanizowany poprzez intensywną zabudowę z 

historycznym układem ul. Krupówki, która obecnie jest jedną z najbardziej różnorodnych 

wizualnie ulic handlowych Zakopanego. Opisywany podobszar obejmuje ul. Nowotarską, 

tereny Równi Krupowej, ul. Orkana, stadion sportowy, fragment ul. Kościeliskiej, ul. 

 
199 Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Zakopane na lata 2016–2023, Załącznik do uchwały nr 

XXXIV/523/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 maja 2017 r., https://www.zakopane.pl/inne/strefa-

miejska/inwestycje/dokumenty-strategiczne/gminny-program-rewitalizacji (22.12.2021). 
200 Teren ten zamieszkuje 4647 mieszkańców, co stanowi 14,6% mieszkańców gminy. Spełnia on ustawowe 

ograniczenie zarówno w zakresie maksymalnej możliwej do objęcia obszarem rewitalizacji powierzchni miasta 

(20%), jak i maksymalnej liczy mieszkańców możliwych do objęcia interwencją (30%). Gminny program 

rewitalizacji dla miasta Zakopane na lata 2016–2023, Zakopane 2017, s. 17. 
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Kasprusie, ul. Kościuszki przechodzącą w ul. Zaruskiego z obiektami Hotel Stamary, willa 

„Myszka”, willa „Marilor” oraz park im. Lecha Kaczyńskiego, ul. Sienkiewicza oraz 

powojenną zabudowę wielorodzinną w kwartale Al. 3-go Maja i ul. Zborowskiego. W 

granicach podobszaru znajdują się liczne zabytki oraz miejsca objęte ochroną. Znalazły się 

tam również osiedla opisywane w pracy. Do najważniejszych elementów obszaru zaliczono 

głównie historyczne obiekty drewniane201. Za negatywne cechy, które według zapisów należy 

zweryfikować, uznano m.in. brak zagospodarowania Równi Krupowych. W programie 

rewitalizacji przyjęto, że odpowiednio zarządzane tereny zielone mogą stać się pożądaną 

przestrzenią spotkań, aktywizacji mieszkańców oraz stanowić ciekawą ofertę dla turystów 

wykorzystywaną przez nich zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Kolejnymi 

negatywnymi zjawiskami wskazanymi w opracowaniu jest silne zurbanizowanie podobszaru, 

otwarte tereny zieleni publicznej usytuowane są jedynie w obszarze wspomnianej Równi 

Krupowej oraz w sąsiedztwie przepływających przez podobszar potoków, niepowiązane ze 

sobą poprzez rozdrobnione tereny prywatne.  

Podobszar rewitalizacji B również jest silnie zurbanizowany i niejednorodny. W jego 

północno-wschodniej części znajduje się zabudowa jednorodzinna położona w sąsiedztwie 

drogi krajowej nr 47 (ul. Bachledy). Swoim zasięgiem obejmuje zarówno historyczne 

założenia miejskie (obszar dawnego Zakładu Wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca), 

stację kolejową Zakopane, ul. Kasprowicza (najstarszy trakt prowadzący z Poronina wzdłuż 

potoku Zakopianka i Cicha Woda), ulice: Chramcówki, Witkiewicza, Nowotarską, 

Jagiellońską, Piaseckiego, Kamieniec (z zabudowaniami szpitala powiatowego im. Tytusa 

Chałubińskiego), a dalej ul. Kasprowicza i rondo Andrzeja Chramca, jak również część 

intensywnej zabudowy wielorodzinnej (kwartał ul. Chramcówki, Nowotarskiej i Szymony). 

Teren niektórych badanych osiedli leży w granicach obszarów objętych miejskim 

planem rewitalizacji. Żadne wytyczne dokumentu nie dotyczą opisywanych osiedli. Program 

rewitalizacyjny skupia się na centrum miasta, a za priorytetowe uznaje się działania 

zachowujące w najlepszej kondycji budynki drewniane, pionierskie dla stylu zakopiańskiego i 

reprezentujące jego dojrzałą formę.  

 
201 Historyczna zabudowa wzdłuż ul. Kościeliskiej, Zakopiańskie Centrum Edukacyjne, Tatrzańskie Centrum 

Kultury „Jutrzenka”, Czerwony Dwór, teren OSP Sokół, kino „Sokół”, Park Miejski, Równie Krupowe. 
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Ryc.  15. Mapa Zakopanego, podobszar A objęty rewitalizacją; autorska modyfikacja mapy, uproszczono legendę, dodano lokalizację osiedli i punktów orientacyjnych w mieście. Źródło: https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/inwestycje/dokumenty-strategiczne/gminny-program-

rewitalizacji/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji (grudzień 2021) 
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Ryc.  16. Mapa Zakopanego, podobszar B objęty rewitalizacją; autorska modyfikacja mapy, uproszczono legendę, dodano lokalizację osiedli i punktów orientacyjnych w mieście. Źródło: https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/inwestycje/dokumenty-strategiczne/gminny-program-

rewitalizacji/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji (grudzień 2021) 
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3.3. Strategia rozwoju miasta na lata 2017–2026 

Analiza dokumentów na szczeblu krajowym202 wskazuje na dążenie do rozwoju 

regionów i miast w zgodzie w modelem Smart City. Koncepcja wspólnego kierunku zmian 

dla regionów tworzy synergię konkurencyjności i rozwoju zrównoważonego w ośrodkach 

miejskich203. Również przyjęta strategia rozwoju Zakopanego na lata 2017–2026 ma 

doprowadzić do sukcesywnego tworzenia inteligentnego miasta (Smart City). Podstawą do 

jego rozwoju ma być inwestowanie w kapitał społeczny, nowoczesną infrastrukturę 

komunikacyjną oraz zrównoważoną gospodarkę. Zakopane powinno zatem rozwijać się w 

sposób harmonijny, dbając o potrzeby różnych grup społecznych użytkujących przestrzeń 

miasta204. Strategia zakłada, że funkcjonowanie miasta w przyszłości powinno opierać się na 

aspektach idei smart. Jako podstawową kwestię wymieniono zagadania społeczne, które 

powinny ukierunkować rozwój miasta przez pryzmat użytkownika przestrzeni.  

Do kolejnych aspektów rozwoju można zaliczyć te, które są związane z podnoszeniem 

jakości życia w mieście. Zagadnienia środowiskowe mają ukierunkować rozwój na 

podkreślanie i udostępnianie walorów przyrodniczych miasta. Kwestie odnoszące się do 

przedsiębiorczości mają na celu podkreślenie wizerunku lokalnej gospodarki i jej 

wewnętrznych różnic. Innym wskazanym aspektem zmian dla Zakopanego powinno być 

współzarządzanie czy też możliwości usprawnienia zarządzania w zakresie kompetencji 

Urzędu Miasta i innych podmiotów działających w mieście. Strategia zakłada holistyczne 

działania, które na przestrzeni 10 lat mają zmienić dotychczasowy obraz miasta. Według 

strategii rozwoju Zakopane ma również stać się lepiej skomunikowanym miastem dla 

wszystkich użytkowników przestrzeni, z uwzględnieniem potrzeb pieszych, kierowców i 

pasażerów poruszających się po mieście i docierających do niego.  

 

 
202 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności”; Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 „Regiony, 

miasta, obszary wiejskie”; Krajowa Polityka Miejska 2023; Stratega Rozwoju Województwa Małopolskiego na 

lata 2011–2020; Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (projekt z 2017 roku); 

Strategia Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego na lata 2012–2020. 
203 Szczech-Pietkiewicz E., Miasto konkurencyjne jako koncepcja i jej realizacja w Polsce, 

https://journals.agh.edu.pl/human/article/view/957 (9.02.2019). 
204 Najważniejsze przyjęte aspekty idei smart Zakopane: Obywatelskie Zakopane (Smart People) – zagadnienia 

społeczne, Przyjazne Zakopane (Smart Living) – zagadnienia związane z jakością życia, Ekologiczne Zakopane 
(Smart Environment) – zagadnienia środowiskowe, Przedsiębiorcze Zakopane (Smart Economy) – zagadnienia 

gospodarcze, Skomunikowane Zakopane (Smart Mobility) – zagadnienia transportowe, Współzarządzane 

Zakopane (Smart Governance) – zagadnienia zarządcze. http://smart.zakopane.eu/wp-

content/uploads/2018/08/strategia-miasta-zakopane.pdf (9.02.2018). 
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3.4. Dostępność przestrzenna Zakopanego 

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania układów miejskich jest ich dostępność 

przestrzenna, czyli łatwość dotarcia do miejsca docelowego w badanej przestrzeni za pomocą 

określonego transportu205. Dostępność transportowa to jeden z głównych aspektów 

organizacji przestrzeni determinujący poziom atrakcyjności wybranych miast. Wpływa ona na 

rozwój sekwencji działań gospodarczych i inwestycyjnych, która zawsze odzwierciedla się w 

poziomie komfortu życia mieszkańców206. Dostępność przestrzenna zależy od poziomu 

rozwinięcia sieci drogowej, jej stanu technicznego, transportu publicznego oraz występowania 

różnorodnych barier. Zakopane leży w obszarze funkcjonalnego oddziaływania 

gospodarczego Krakowa, a dostępność komunikacyjna do stolicy Małopolski jest obecnie 

jedną z głównych barier rozwojowych miasta. Raport z badania dostępności komunikacyjnej 

wybranych miast Małopolski wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2023, sporządzony 

w 2016 roku, wskazał, że dostępność drogowa lotniska w Balicach z Zakopanego to 90 minut, 

a z Krakowa – 120 minut. Według Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 

najsłabszą dostępnością odznaczają się obecnie Nowy Targ i Nowy Sącz207. Pomimo budowy 

nowego odcinka drogi S7 Lubień–Chabówka do 2022 roku średni czas przejazdu na odcinku 

Zakopane–lotnisko Balice nie zmniejszył się.  

Z raportu opracowanego w 2015 roku208 wynika również konieczność budowy 

szybkiego połączenia kolejowego pod Tatry, rośnie bowiem liczba turystów zagranicznych 

docierających do Zakopanego pociągiem209. We wrześniu 2021 roku rozpoczęto remont torów 

linii kolejowej nr 99 na trasie Chabówka–Zakopanem dla przewozów subregionalnych. W 

Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku została natomiast ujęta modernizacja linii 

kolejowej nr 94, 97, 98 Kraków–Chabówka dla obsługi przewozów regionalnych 

 
205 Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Dostępność komunikacyjna wybranych miast 

Małopolski, https://www.obserwatorium.malopolska.pl/blog/dostepnosc-komunikacyjna-wybranych-miast-

malopolski-2/ (2.10.2017). 
206 Ibidem. 
207 Jest to spowodowane położeniem na uboczu głównych dróg oraz peryferyjnym względem gęsto zaludnionych 

obszarów. 
208 Raport opracowała przemyska Pracownia Analiz Społecznych Ipsylon na zamówienie zakopiańskiego posła 

Andrzeja Guta Mostowego, przewodniczącego sejmowej komisji turystyki. Dokument oparty został na danych 

Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/zakopane-

mekka-bogatych-turystow,10190208/ (30.09.2017). 
209 Na Podhalu już co dziesiąty turysta jest obcokrajowcem. Najczęściej Zakopane odwiedzają obywatele 

Niemiec (24,2% wszystkich cudzoziemców), Wielkiej Brytanii (19,7%), Austrii (6,6%) oraz Słowacji (5,3%) i 

Holandii (4,5%). Brak informacji z roku 2016 i 2017 o liczbie zagranicznych turystów odwiedzających 

Zakopane. http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/zakopane-mekka-bogatych-

turystow,10190208/ (30.09.2017). 

http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/zakopane-mekka-bogatych-turystow,10190208/
http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/zakopane-mekka-bogatych-turystow,10190208/
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(wojewódzkich) i krajowych210. Marginalizacja znaczenia komunikacji kolejowej w granicach 

województwa małopolskiego postępowała latami211 i pomimo różnych prób poprawy sytuacji 

do roku 2022 problem ten nie został znacząco rozwiązany. 

Powstające nowe połączenia lokalne Nowy Targ–Zakopane, tzw. wahadła, mogą w 

dalszej perspektywie odciążyć Zakopane i drogi dojazdowe do miasta. Szacuje się, że 30–

35% ruchu samochodowego między Zakopanem a Nowym Targiem to ruch lokalny212. 

Zmiana środka transportu tylko przez mieszkańców Podhala dojeżdżających do Zakopanego 

spowodowałaby polepszenie dostępności transportowej miasta. Innym efektem tego zabiegu 

byłaby zmiana przeznaczenia Nowego Targu, który obecnie pełni funkcję miasta 

tranzytowego. 

 

3.5. Wnioski 

Wieloletni intensywny i nieukierunkowany proces rozwoju inwestycyjnego Zakopanego 

doprowadził do częściowej degradacji struktury funkcjonalno-przestrzennej. Brak 

konsekwencji i spójności w następujących po sobie działaniach planistycznych miasta 

sprawił, że obecna struktura miasta ma charakter mozaikowy. Analizowane współczesne 

dokumenty planowania rozwoju i rewitalizacji miasta nie wskazują działań integrujących 

tereny osiedli mieszkaniowych Zakopanego powstałych w latach 1945–1989 z planami jego 

rozwoju. 

Podczas określania kolejnych strategii rozwoju miasta Zakopane zauważono starzenie 

się populacji miasta. Diagnozy poprzedzające strategie wskazały również, że do połowy lat 

90. XX wieku w Zakopanem wzrastał odsetek ludności w wieku produkcyjnym, co 

prawdopodobnie związane było z ciągłym rozwojem rynku pracy usług turystycznych, lecz na 

przestrzeni ostatnich lat liczba ludności w Zakopanem systematycznie maleje. Mniejsza 

mobilność osób w wieku poprodukcyjnym możne powodować koncentrację ich zamieszkania 

w centrum miasta, które jest dotknięte procesem stopniowego wyludniania. Niepokojący jest 

również ujemny poziom przyrostu naturalnego. Spadek liczby ludności w Zakopanem 

powodowany może być migracją ekonomiczną młodych ludzi do innych miejsc w kraju. 

Podsumowując przedstawione problemy, można uznać, że miasto systematycznie traci pewien 

 
210 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017–2025 z 

kierunkiem do 2030 r., https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/inwestycje/dokumenty-strategiczne/plan-

transportowy (8.02.2022), s. 13. 
211 Prognozuje się, że sytuacja ulegnie poprawie do 2020 roku. Trasa Tarnów–Kraków–Trzebinia–Katowice ma 

być dostosowana do większych prędkości. Nie ma to jednak znaczenia dla poprawy dostępności kolejowej 

Zakopanego. 
212 Za: http://inforail.pl/wahadlo-zakopane-nowy-targ-jeszcze-w-tym-roku-_more_92326.html (1.10.2017). 
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potencjał demograficzny, nie wpływa to jednak na zmniejszenie inwestycji Zakopanego. 

Racjonalny wybór kierunku rozwoju miast to taki, który będzie ciągłe stwarzał miejsca pracy, 

zwiększając dobrobyt ludzi. Pozwoli to poprawić efektywność ochrony środowiska 

naturalnego oraz będzie oddziaływało na podnoszenie jakości życia mieszkańców. Zatem 

zrównoważony rozwój powinien bazować na filarach ekonomii, ekologii i społeczeństwa.  

W roku 2022 Zakopane rozpoczęło procedurę planistyczną związaną z aktualizacją 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ma ona uwzględniać 

opracowany Gminny program rewitalizacji dla miasta Zakopane na lata 2016–2023, Strategię 

Rozwoju Miasta na lata 2017–2026 oraz analizę demograficzną. 

 

4. GENEZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 

 

Narodziny spółdzielni mieszkaniowych łączą się z zauważoną koniecznością poprawy 

życia mieszkańców, najczęściej średnio bogatych. Zrzeszanie się i wspólne działanie ludności 

osiągającej słabe lub średnie dochody pojawiło się najwcześniej w Szkocji za sprawą działań 

Roberta Owena213. Jego wizja architektury mieszkaniowej miała przekładać się na sposób 

organizowania życia społecznego mieszkańców. Wspólne tereny i obiekty miały być 

maksymalnie ujednolicone, stanowiąc samowystarczalną, niepowtarzalną jednostkę. Owen 

okazał się prekursorem myśli o spółdzielczości, a echa jego projektów można zauważyć w 

opisywanych projektach unite d’habitation Le Corbusiera214. Taki sposób myślenia 

zainspirował powstanie ruchu społecznego w Anglii, skąd wzory czerpały Stany 

Zjednoczone, Szwajcaria oraz Niemcy215.  

 

4.1. Kształtowanie się idei społeczności mieszkaniowej 

Powstanie spółdzielni mieszkaniowych łączy się z rozwojem miast, który można 

obserwować od początku XIX wieku, czyli od rewolucji przemysłowej. Początkowo napływ 

ludzi do miast nie miał odzwierciedlenia w ich tkance urbanistycznej, ponieważ 

zamieszkiwano istniejące budynki. Koniec XIX wieku przyniósł jednak dużą intensywność 

zabudowy, co spowodowało braki w infrastrukturze miast i w wielu wypadkach przyczyniło 

się do zmniejszenia powierzchni terenów zielonych. Zmiana rzeczywistości gospodarczej 

 
213 Komar B., Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego 

na wybranych przykładach, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 48. 
214 Zaniewska H., Kowalewski A.T., Thiel M., Barek R., Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów 

mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziom odpowiedzialności, Instytut Miast, Kraków 2008, s. 14–

17. 
215 Komar B., Współczesna jakość…, s. 48. 
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miast związana była z jej przekształcaniem z dotychczas bazującej na rolnictwie lub produkcji 

manufakturowej na gospodarkę przemysłową. Efektem był niekontrolowany napływ ludności 

i złe warunki mieszkaniowe, czego konsekwencjami były szybko szerzące się choroby oraz 

powstające slumsy. 

Migracja ludzi do miast w poszukiwaniu pracy spowodowała przeludnienie istniejących 

budynków. Ciągłe zapotrzebowanie na mieszkania powodowało niejednokrotnie konieczność 

lokacji osób na terenie trwających inwestycji budowlanych216. Utopijne wizje rozwiązań 

architektoniczno-urbanistycznych wydawały się kluczem do rozwiązania nawarstwiających 

się problemów nadwyżek mieszkańców. Autorami wspomnianych pomysłów okazali się 

reformatorzy społeczni: myśliciel Charles Fourier oraz angielski przedsiębiorca Robert 

Owen217. Termin utopijne osiedla mieszkaniowe wywodzi się właśnie od koncepcji 

Fouriera218. Falanster jako wielki zespół budynków miał się składać z podstawowego modułu-

falangi219. Przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna miała się przenikać, tworząc pasaże. 

Zakładano utopijne założenie składające się z eksperymentalnych wspólnot, w których falangi 

liczące po 1620 osób (810 kobiet i 810 mężczyzn) zastąpią rodziny. Organizacja falansterów 

przewidywała współżycie wszystkich mieszkańców. Wspólne były miejsca do pracy, 

dyskusji, jedzenia, nauki, a oddzielne pomieszczenia jedynie do snu220. 

Na idei falanstera opiera się familister (familistère) – osiedle robotników przeznaczone 

dla pracowników fabryki pieców kuchennych i grzewczych w Guise. Autorem tego projektu 

był Jean-Baptiste André Godin221. Idea założenia opierała się na trzech podstawowych 

potrzebach ludzkich, jakimi są: powietrze, przestrzeń i światło. W budynku mieściły się sale 

jadalne, żłobki, przedszkola, szkoły, pralnie, łaźnie, biblioteki, a nawet teatr i basen. Każda 

rodzina, w odróżnieniu od założeń falansteru, miała własne mieszkanie222. Zaproponowany 

 
216 Böhm A., Architektura krajobrazu…, s. 98. 
217 Robert Owen (1771–1858) – walijski działacz socjalistyczny, prekursor ruchu spółdzielczego. Odrzucał 

własność prywatną.  
218 Charlesa Fourier (1772–1837) – francuski socjalista utopijny. Uważany za twórcę terminu feminizm. 

Twierdził, że rozszerzenie praw kobiet jest jedną z głównych zasad postępu społecznego. Zainspirował 

utworzenie utopijnej wspólnoty nazywanej La Reunion, znajdującej się w okolicach dzisiejszego Dallas. 
Stworzył koncepcję idealnego miasta i organizacji życia, zakładając, że idealna wspólnota będzie zależała od 

heterogeniczności jej mieszkańców przy jednoczesnej kolektywizacji większości działań społecznych, w tym 

jedności pracy opartej na rolnictwie. Za: P. Kania, Od Charlesa Fouriera do Paolo Soleriego – przemiany w 

sposobie kształtowania struktur osiedli mieszkaniowych na przestrzeni wieków, „Architecturae et Atribus” 2010, 

vol. 2, no. 2, s. 27–33. 
219 Falanga – w systemie socjalizmu utopijnego Fouriera zrzeszenie spółdzielcze liczące około 1600 osób. 
220 Kostrzewska M., Miasto europejskie na przestrzeni dziejów. Wybrane przykłady, Akapit-DTP, Gdańsk 2013, 

s. 126. 
221 Jean-Baptiste André Godin (1817–1888) – przemysłowiec i pisarz, twórca teorii politycznych i fabryki 

pieców kuchennych i grzewczych w Guise. 
222 Tölle A., Rozrastanie się miasta w krajobrazie. Dawne i współczesne utopijne koncepcje, 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/14261 (19.02.2022), s. 10. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1772
http://pl.wikipedia.org/wiki/1837
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układ funkcjonalny mieszkań polegał na zgrupowaniu po dwa mieszkania pomiędzy ścianami 

ogniotrwałymi, do których wprowadzał jeden wspólny hol wejściowy. Każde mieszkanie 

składało się z dwóch dużych pokoi w układzie przechodnim. Przy ścianie wspólnej, pomiędzy 

mieszkaniami, znajdowały się pomieszczenia niewymagające dostępu światła, takie jak 

umywalnie i magazynki. Wszystkie mieszkania mogły być powiększone z dwupokojowych 

do nawet sześciopokojowych w zależności od potrzeb rodzin. Obecnie większość jest 

czteropokojowa. Każde z mieszkań było doświetlane i przewietrzane poprzez okna 

wychodzące na wewnętrzny zadaszony dziedziniec i na zewnętrzny krajobraz. 

Wprowadzonymi inwencjami w obiektach były: wczesna forma klimatyzacji całości 

założenia, bieżąca i ciepła woda na każdym piętrze założenia oraz zsyp na śmieci. Familister 

funkcjonujący w latach 1859–1939 zapewniał miejsce zamieszkania dla 400 rodzin. To 

„miasto złożone” miało stać się „maszyną” do pracy i mieszkania223, po latach okazało się 

blokiem jak wiele innych z zarządcami i mieszkańcami.  

Rewolucja przemysłowa miała również duży wpływ na polskie miasta. Rok 1850 był 

datą ogłoszenia decyzji o budowie twierdzy Kraków oraz innych inwestycji militarnych, 

koszarów czy szpitali, dróg, magazynów, obiektów publicznych i użytkowych, a także 

inwestycji mających na celu restaurację zabytków. Intensyfikacja działań budowlanych 

sprawiła, że Kraków stał się miastem, do którego spływała ludność poszukująca zatrudnienia. 

Osiedle Modrzejówka było realną odpowiedzią na problemy mieszkaniowe ówczesnego 

Krakowa. Zabudowa powstająca na Krowodrzy była przeznaczona dla robotników-katolików, 

a jej inicjatorem był Henryk Jordan224. Budowę nowego osiedla robotniczego 

zaprojektowanego przez krakowskiego architekta Karola Knausa rozpoczęto na początku 

1899 roku. Pierwsze domy robotnicze na Modrzejówce powstały jako piętrowe budynki typu 

koszarowego, kryte dwuspadowym dachem, z dwuizbowymi mieszkaniami o powierzchni 26 

m2 i wysokości 4,5 m. W każdym mieszkało osiem rodzin robotniczych. Domy wyposażone 

były w ogródki, wydzieloną część strychu, a niektóre w piwnicę225. To pierwsze osiedle 

robotnicze w Krakowie usytuowano za granicami miasta. Modrzejówka szybko straciła swój 

peryferyjny i proletariacki charakter. 

Rozwiązania narastających problemów mieszkaniowych i dewastacji przyrody 

upatrywano też w postępie technologicznym. Nowe projekty związane z uporządkowaniem 

 
223 Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 54. 
224 Henryk Jordan (1842–1907) – polski lekarz, społecznik, teoretyk wychowania fizycznego w Polsce, znany z 

zakładania sportowo- rekreacyjnych ogrodów zabaw dla dzieci, tzw. ogrodów jordanowskich. 
225 Hołda R., Modrzejówka – osiedle robotnicze w centrum Krakowa, „Journal of Urban Ethnology” 2015, 

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/78945/edition/60565/content (19.02.2022), s. 74. 



60 

 

urbanistycznym miast i możliwością zastosowania instalacji sanitarnych czy komunikacji 

miejskiej bardzo często wiązały się z koniecznością wyburzeń. Przykładem jest przebudowa 

Paryża wykonana przez Georges’a Hausmana226, do której doszło w latach 1852–1856. Dzięki 

tej inicjatywie powstały nowe szlaki komunikacyjne, szerokie aleje, parki (np. Lasek 

Buloński), place (Place de l’Étoile) oraz bulwary. Ulice założono na liniach prostych. 

Kierunkiem wyznaczającym rozwój miasta była często lokalizacja dworca kolejowego, który 

rzadko znajdował się w centrum227. Również poza nim planowano lokalizację zakładów 

produkcyjnych. Powstały w ten sposób podział funkcji miasta sprzyjał budowie osiedli na 

obrzeżach miejscowości.  

 

 

Ryc.  17. Wybudowany w 1850 roku familianster projektu Jean-Baptiste’a André Godina. Źródło: 

https://www.familistere.com/fr/visiter/que-voir-que-faire-au-familistere/le-musee-de-site (17.02.2022) 

 

 

 
226 Georges Hausman w latach 1852–1870wyburzył ponad 20 tys. budynków i przebudował w Paryżu kilka 

dzielnic. 
227 Fascynacja rozwojem kolei zaowocowała powstaniem wizji „miasta liniowego” w postaci długich wąskich 

pasm, ściśle związanego z rozwojem linearnym zależnym od szlaku komunikacji torowej. Wizja Arturo Sori 

miała zapewniać ulokowanie dużych obszarów zieleni.  
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Kolejną utopijną ideą była propozycja Tony’ego Garniera z 1917 roku228. Architekt 

zaprojektował Cité industrielle229 – wizjonerski kompleksowy plan miasta przemysłowego o 

charakterze linearnym. Wspomniana koncepcja ma charakter teoretyczny, chociaż Garnier 

zakładał plan w konkretnej lokalizacji terenu typowego dla okolic Lyonu. Punktem wyjścia w 

koncepcjach twórcy była społeczna własność terenu miejskiego. Wizja obejmowała dworzec 

kolejowy, obiekty produkcyjne oraz dzielnice mieszkaniowe z uwzględnieniem usług 

handlowych. Dominantą centralnej części miasta miała być „wieża pracy”, dlatego też 

omawiane założenie często nazywa się miastem pracy. W projekcie Garniera nie 

uwzględniono jednak kościołów, koszar czy więzień. Jego miasto przemysłowe przewidziane 

było dla 35 tys. mieszkańców. Projekt „miasta pracy” rozdzielał trzy podstawowe funkcje: 

produkcji, mieszkania i higieny oraz cechował się zasadą strefowania. Zabieg ten miał 

zaspokoić wszystkie potrzeby życiowe. Elementem integrującym miała być zieleń, wśród 

której planowana była niska i luźna zabudowa230.  

Architektura w omawianym okresie zaczęła być dziedziną multidyscyplinarną. We 

współpracę nad tworzeniem nowej jakości miast zaczęto angażować specjalistów innych 

dziedzin, m.in. geografów, socjologów czy przyrodników. Zwolennikiem takiej kooperacji 

był Patrich Geddes231. Jego Miasta w ewolucji to przełomowa praca z zakresu projektowania. 

W publikacji podkreślono konieczność zagwarantowania lokum zwiększającej się populacji w 

mieście bez utraty jego dziedzictwa i zachwiania zrównoważonego rozwoju. Diagram 

Geddesa bazuje na jego teorii interakcji życia i środowiska naturalnego oraz przedstawia 

sekwencję myśli, która jest wezwaniem do działań na rzecz poprawy środowiska 

naturalnego232. 

Projekt „miasta-ogrodu” Ebenezera Howarda wpisuje się w rozwój architektury 

krajobrazu. Jego pomysł polegał na wprowadzeniu alternatywy dla przeludnionych miast 

przez stworzenie małych „miast-ogrodów” z szeroką otwartą przestrzenią dla 32 tys. 

mieszkańców. Propozycja stanowiła odpowiedź na problemy kryzysu miasta, a także 

 
228 Tony Garnier – architekt i urbanista z XX wieku. Jako jeden z pierwszych zdefiniował pojęcie nowoczesnej 
architektury. Idea projektu jego miasta zakładała oddzielenie komunikacji pieszej od kołowej, zabudowę 

przemysłową, mieszkalną i zieleń. Zaproponował też luźne ustawienie bloków, szkół, szpitali i domów o 

prostych bryłach. Przedstawione przez twórcę rozwiązania przestrzenne i zasady projektowania miast omówiono 

na Międzynarodowym Kongresie Architektury Nowoczesnej (CIAM) i miały wpływ na postulaty ogłoszone w 

Karcie Ateńskiej. Za: Komar B., Współczesna jakość…, s. 29. 
229 Ostrowski W., Urbanistyka współczesna, Arkady, Warszawa 1975, s. 33. 
230 Ibidem. 
231 Sir Patrick Geddes (1854–1932) – szkocki biolog, socjolog, geograf, filantrop i pionier w dziedzinie 

urbanistyki. Jest znany z innowacyjnego myślenia w dziedzinie urbanistyki i socjologii. Prekursor podziału 

funkcjonalnego miasta na strefę wypoczynku, pracy i mieszkania. Opracowany przez niego diagram traktowany 

jest jako inspiracja zawartego w Karcie Ateńskiej. Za: A. Böhm, Architektura krajobrazu…  
232 www.2.rqu.ac.uk/sss/edinburg/history-files (17.11.2018). 
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zagrożenia równowagi w przyrodzie. Wprowadzenie do centrum 30-tysięcznego miasta 

powierzchni około 60 ha „miało dać radość z piękna przyrody i zespolenie wszystkich 

dobrych stron najbardziej czynnego życia miejskiego z wszystkimi przyjemnościami wsi”233. 

W Polsce jednym z przykładów miast-ogrodów są Ząbki pod Warszawą zaprojektowane 

przez Tadeusza Tołwińskiego w roku 1912. Projekt został wybrany w drodze konkursu 

rozpisanego z polecenia hrabiego Feliksa Ronkiera. Zakładał stworzenie miasta 

samowystarczalnego, które miało podnieść jakość życia mieszkańców. Innym miastem, 

któremu przyświecały Howardowskie idee miasta-ogrodu, była Podkowa Leśna pod 

Warszawą (1925) projektu Antoniego Jawornickiego z radialno-półkolistymi układami ulic. 

W podobnej konwencji autor stworzył też pod Łodzią Miasto-Las Kolumna (1927) oraz 

Miasto-Ogród Czerniaków (1923–1928), przy projekcie, którego współpracował z Oskarem 

Sosnowskim. Te same inspiracje kształtowania przestrzeni można zauważyć także w 

projektach miejscowości Jaszuny pod Wilnem (1928–1930), Kamienna Góra (1920, proj. 

Tadeusz Zieliński i Tadeusz Tołwiński) oraz Soplicowo (część Otwocka) – dawniej kolonia 

urzędnicza234, (1921, proj. Józef Sigalin i Jerzy Gelbard). 

Innym przykładem założenia urbanistycznego z okresu międzywojennego jest 

krakowskie Osiedle Oficerskie – zespoły mieszkaniowe składające się z kilku osiedli 

powstałych w wyniku powiększania granic Krakowa. Zniesienie ograniczeń zabudowy terenu 

Twierdzy Kraków (fort Lubicz) oraz przyłączanie gmin otaczających Twierdzę dały podstawy 

do utworzenia dzielnicy XIX Grzegórzki-Piaski235. W latach 1924–1926 wykonano trzy plany 

regulacyjne, które objęły łącznie 562 parcele, tworząc nową dzielnicę mieszkaniową. Do 

czasów współczesnych w przestrzeni osiedla występowały znaczne przekształcenia 

funkcjonalno-przestrzenne, dogęszczenia zabudowy budynkami mieszkalnymi, również 

wielorodzinnymi oraz handlowymi, usługowymi, kulturalnymi, sakralnymi, edukacyjnymi i 

rekreacyjnymi236. Niezmiennie dla wielu obserwatorów opisywana dzielnica pozostaje 

jednym z najlepszych założeń urbanistycznych w całym Krakowie237. 

 
233 Böhm A., Architektura krajobrazu…, s. 98. 
234 Dymek A., Popławska-Bukało E., Układ przestrzenny i architektura międzywojennych willi dawnego 

folwarku Pogorzel, obecnej części miasta Otwocka, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2012, t. LVII, z. 4, 

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0108-0004?q=41d47098-

0c1e-4fcf-b14f-0efd52b697a4$1&qt=IN_PAGE (19.02.2022). 
235 Motak M., Ewolucja funkcjonalnoprzestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od kolonii 

mieszkaniowych na peryferiach miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego, „Środowisko 

Mieszkaniowe” 2016, t. XVII, s. 32. 
236 Ibidem, s. 39. 
237 Myślik K., Osiedle Oficerskie – urbanistyczna perła na mapie Krakowa, 

https://lovekrakow.pl/aktualnosci/zdjecie/33423# (19.02.2022). 
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Szybkie tempo budowania miast wymuszało poszukiwania nowych technologii 

wznoszenia budynków mieszkalnych, które w krótkim czasie musiały być gotowe do 

zamieszkania. Wykorzystywanie gotowych materiałów oraz standaryzacja elementów 

budowlanych i wykończeniowych umożliwiały szybkie wznoszenie budynków kosztem ich 

ujednolicenia. Zainteresowanie takim systemem budowy zafascynowało również Le 

Corbusiera238. Pierwsze próby użycia prefabrykatów zastosował w projekcie budownictwa 

mieszkaniowego dla robotników, Domino239. Gotowy szkielet domu mógł być zapełniony 

standardowymi elementami z katalogu.  

Metody „prefabrykacji budownictwa mieszkaniowego” pozwalały na szybsze 

zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. Przykładem takiego osiedla jest Romerstadt autorstwa 

Ernsta Maya240. Część budynków stanowią dwukondygnacyjne szeregowe domy 

jednorodzinne z ogrodem oraz trzykondygnacyjne bloki mieszkalne. Za pierwszy budynek 

mieszkalny w Europie zbudowany przy użyciu żelbetowego szkieletu można uznać 

przełomowy dom przy Rue Franklin w Paryżu z 1902 roku, zaprojektowany przez Le 

Corbusiera. Architekt starał się znaleźć rozwiązanie tych samych problemów 

zanieczyszczania miejskiego i przeludnienia co Howard, ale w przeciwieństwie do niego, 

chciał budować „w górę”, nie rozprzestrzeniać zabudowy „na zewnątrz”. Jego projekt, 

nazwany również „wieżowce w parku”, zakładał liczne wysokościowce ulokowanie w 

przestrzeni zielonej. Duża liczba pięter miała sprostać problemom mieszkaniowym. 

Przestrzeń parku wraz z wieżowcami została podzielona na odpowiednie strefy funkcjonalne: 

centrum biznesowe, strefę hoteli i ambasad, strefę mieszkalną, fabryki, magazyny oraz 

budynki przeznaczone dla ciężkiego przemysłu. 

 
238 Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887–1965) – francuski architekt szwajcarskiego pochodzenia, urbanista, 

malarz i rzeźbiarz, twórca modernistycznego stylu międzynarodowego.  
239 Jencks Ch., Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 

Warszawa 1982, s. 25. 
240 Ernst May (1886–1970) – niemiecki architekt i urbanista. W Polsce zyskał sławę dzięki zaproponowaniu 

nowoczesnej koncepcji zmniejszenia obszaru zwartej zabudowy i rozbudowywaniu miasta systemem miast 

satelitarnych liczących około 20 tys. mieszkańców. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_(architektura)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_mi%C4%99dzynarodowy
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Ryc.  18. Schemat miasta idealnego według Le Corbusiera „The Radiant City” opublikowany w 1933 roku. Źródło: 

http://www.citylab.com/design/2012/11/evolution-urban-planning-10-diagrams/3851/ (9.09.2020) 

 

Ryc.  19. Coop City, 1966–1973, proj. Herman Jessor oraz Zion & Breen. Źródło: https://coopcitynyc.com/apartments/#tower 

(17.02.2022) 
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Takie idee znalazły swoje odniesienie w projektowaniu ogromnych zespołów 

mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych w dobie odnowy miast. Coop City241 jest jednym 

z przykładów łączących rozwiązania problemu niedoboru mieszkań dla obywateli o średnich 

dochodach z dobrze zaprojektowanymi obiektami mieszkalnymi na otwartych przestrzeniach. 

W realizacji Coop City (Cooperative City) zdecydowano się na konfigurację wywodzącą się z 

projektu Le Corbusiera „wieżowce w parku”. Znajduje się tam 15 300 mieszkań dla ponad 50 

tys. osób. Kompleks składa się z 15 wieżowców o wysokości 33 pięter, 10 budynków 

Chevron o wysokości 24 pięter, 10 budynków typu klatkowiec, z których każdy ma 26 pięter, 

oraz 236 trzykondygnacyjnych kamienic. Założenie rozmieszczone jest na 300 akrach wzdłuż 

rzeki Hutchinson. Zabudowa zajmuje tylko 20% powierzchni terenów zielonych założenia. 

Również w Polsce architektura nowoczesnych osiedli powstawała według koncepcji 

odmiennej od idei kamienicy mieszczańskiej. Dom z ozdobną fasadą i mieszkaniami od 

frontu został wyparty przez blok mieszkalny XX wieku w myśl zasady less is more. 

Podkreślono natomiast stworzenie takich samych warunków mieszkaniowych dla każdego, 

identyczne nasłonecznienie i możliwość przewietrzania wszystkich lokali, zaś przestrzeń 

pomiędzy budynkami zaprojektowana miała być jako wspólny zielony obszar przeznaczony 

do rekreacji. Wielorodzinna architektura modernistyczna stanowiła alternatywę dla istniejącej 

zwartej i gęstej zabudowy z oficynami. Główne hasło Le Corbusiera, aby dom stał się 

„maszyną do mieszkania”, spowodowało chęć budowania coraz większych jednostek 

mieszkalnych, co skłoniło architekta do zaprojektowania obiektu wielorodzinnego w Marsylii 

(1945–1952). W Polsce wzorem koncepcji Le Corbusiera powstała Skomasowana Jednostka 

Mieszkaniowa, która została nazwana Superjednostką242. Obiekt zaprojektowany przez 

Mieczysława Króla w Katowicach miał zawierać: 762 mieszkania dla 2823 mieszkańców, 

liczący 50 m wysokości, parking podziemny na 240 samochodów, kuchnie doświetlone 

pośrednio oraz ściany grzewcze. Pierwotny projekt znacznie różni się od realizacji 

zakończonej w 1972 roku, a ta z kolei od stanu dzisiejszego243. Każdy kolejny remont 

 
241 Coop City, zaprojektowane przez Hermana Jessora oraz Zion & Breen (architektura krajobrazu). Kompleks 

powstający między 1966 a 1973 rokiem, był ostatnim i najbardziej ambitnym projektem nowojorskiego 

spółdzielczego ruchu mieszkaniowego. 
242 Springer F., Źle urodzone…, s. 170. 
243 Zrezygnowano z przedszkola w budynku, świetlicy dla mieszkańców oraz trzepaka na dachu. Inne 

oryginalnie zaprojektowane cechy budynku zostały zmienione podczas remontów, np. przeszklenia parteru na 

krótkich elewacjach w podcieniach pod słupami, szyby zbrojone na balkonach oddzielające sąsiednie mieszkania 

zastąpiono szarymi płytami blokującymi światło, zmieniono również oryginalną stolarkę drewnianą na białe 

PCV. Po remoncie Superjednostki usunięto także oryginalną mozaikę z czerwonej terakoty, która wyróżniała 

wszystkie trzy wejścia do budynku na parterze. 
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bardziej oddala Superjednostkę od wizji architekta i Corbusierowskiej idei „maszyny do 

mieszkania”. 

Dynamicznie zmiany w architekturze na skutek postępu technicznego, zmierzające do 

budowy ogromnych założeń, zaowocowały powołaniem przez ówczesnych awangardowych 

architektów i urbanistów organizacji. Deklaracja programowa z 1928 roku w sprawie 

najważniejszych problemów ówczesnej architektury dała początek Międzynarodowym 

Kongresom Architektury Nowoczesnej CIAM244 (Les Congrès Internationaux de 

l’Architecture Moderne). Założycielami byli m.in. Alvar Aalto, Le Corbusier i Walter 

Gropius.  

II Kongres odbył się w 1929 roku we Frankfurcie nad Menem i był poświęcony 

problemowi małych mieszkań. Sympozjum przewodniczył Ernst May. W trakcie spotkania 

ustalono m.in. minimalny standard mieszkań. III Kongres miał miejsce w 1930 roku w 

Brukseli. Dotyczył zagadnień racjonalnej i optymalnej zabudowy gruntów. W 1933 roku na 

IV Kongresie w Atenach uchwalono tzw. Kartę Ateńską opublikowaną w roku 1943, która 

formułowała główne założenia nowoczesnej urbanistyki. Wpływ na postanowienia Karty 

Ateńskiej miały projekty m.in. Tony’ego Garniera czy Le Corbusiera, które miały przynieść 

lepszą jakość warunków mieszkaniowych. Problemy nasłonecznienia, rezygnacja z 

projektowania ciasnych podwórek oraz znacząco większa powierzchni zieleni rekreacyjnej 

stały się hasłami przewodnimi postulatów. W 1977 roku został podpisany w Limie Suplement 

do Karty Ateńskiej, który uzupełniał zalecenia mieszkaniowe Karty. Karta Machu Picchu, bo 

tak później został nazwany omawiany dokument, podkreślała postanowienia Karty Ateńskiej 

oraz zakładała dotowanie mieszkalnictwa. 

Nowa Karta Ateńska została wydana w 2003 roku przez Europejską Radę Urbanistów i 

nadano jej tytuł Wizja miast XXI wieku. Ustalono również, że Karta będzie aktualizowana co 

4 lata. Podstawowym jej założeniem była spójność ekonomiczna, ekologiczna 

(środowiskowa) i społeczna. Założenia te stały się podstawą dla Karty Lipskiej uchwalonej 

24–25 maja 2007 roku w Lipsku z okazji nieformalnego spotkania ministrów państw 

członkowskich Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej. Zgodnie 

z Kartą Lipską „polityka skierowana do miast powinna realizować zasady zrównoważonego 

rozwoju i uwzględniać wszystkie jego wymiary – tj.: dobrobyt gospodarczy, równowagę 

 
244 Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki…, s. 71. 
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społeczną, aspekty środowiskowe, wymagania kulturalne i zdrowotne oraz skuteczność 

instytucji”245. 

 

4.2. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce, idee powstania ruchu społecznego, 

umocowania prawne 

W Polsce pierwszą spółdzielnię utworzono w roku 1890 w Poznaniu pod nazwą 

Spółdzielnia Budowlana „Pomoc”. Na Górnym Śląsku pierwszą spółdzielnią mieszkaniową 

typu lokatorskiego była Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa246, która została założona w 

1908 roku. W tym samym okresie tworzone były spółdzielnie w Bydgoszczy, Gnieźnie, 

Grudziądzu, Inowrocławiu, Bielsku, Katowicach i innych miastach. W 1921 roku powstała w 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa247, a w Krakowie Towarzystwo Osiedli 

Urzędniczych (TOU) stawiające sobie za cel realizację budownictwa mieszkaniowego dla 

urzędników odradzającego się państwa. W 1922 roku w Krakowie założono Oficerską 

Spółdzielnię Mieszkaniową (OSM)248 realizującą budownictwo mieszkaniowe dla ówczesnej 

klasy średniej – oficerów i urzędników Wojska Polskiego249. W 1925 roku założono w 

Chorzowie Towarzystwo Budowy Domów Robotniczych, a w 1927 roku w Hajdukach 

Wielkich utworzono kolejną spółdzielnię250. Nowe okoliczności wymuszały stworzenie ustaw 

regulujących te projekty. W Europie pierwsza ustawa251 o pomocy w finansowaniu mieszkań 

robotniczych powstała w Belgii252, a później w innych krajach Europy253. Dzięki niej przed I 

wojną światową udało się wybudować 63 tys. mieszkań254. 

 
245 Interpelacja nr 19723 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie realizacji europejskiej polityki rozwoju 

miejskiego – karty lipskiej, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=55F0F125 

(15.11.2020). 
246 Chorzów w tym czasie należał do Niemiec. 
247 Cymer A., Architektura w Polsce…, s. 94. 
248 Zarówno OSM, jak i TOU podjęły działalność na obszarze dzielnicy XIX Grzegórzki-Piaski (4 plany 

regulacyjne) oraz niedaleko położonych zespołów koszar, lotniska wojskowego Rakowice.  
249 Motak M., Ewolucja funkcjonalnoprzestrzenna…, s. 30. 
250 Szymańska-Rac B., Księga polskiej…; Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, red. S. Ingot, ZW CRS, 

Warszawa 1966, s. 4 i n.; Z. Świtalski, Spółdzielczość w świecie do 1918 r. [w:] Zarys historii polskiego ruchu 

spółdzielczego, red. Ingot S., ZW CRS, Warszawa 1971, s. 60–61. 
251 Życiński J., Budownictwo mieszkaniowe w Europie Zachodniej. Historia mieszkaniowej solidarności, Stałe 

Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa Fundacja Bezdomnych, Warszawa 2006, s. 34. 
252 Pierwsza ustawa o pomocy w finansowaniu mieszkań robotniczych, Belgia, 9 sierpnia 1889 roku. 
253 Francja: 30 listopada 1894 roku powstała ustawa Siegfrieda, która wspierała pozyskiwanie mieszkań na 

własność. W 1908 roku uchwalono ustawę Ribota, która wspierała własność prywatną i powoływała do życia 

spółki kredytów nieruchomościami, udzielając niskooprocentowanych kredytów (do 3,5%) pod warunkiem 

posiadania 20-procentowego wkładu własnego, Anglia: 18 sierpnia 1890 roku powstała ustawa o mieszkaniach 

dla klasy pracującej, dla przeciętnego robotnika. Ustawa o mieszkalnictwie i planowaniu miast z 1919 roku 

zobowiązywała gminy do określenia potrzeb mieszkaniowych na swoim terenie i przygotowania odpowiednich 

wytycznych i projektów. Projekty te miały następnie podlegać zatwierdzeniu przez ministra zdrowia. Holandia: 

uchwalona 22 czerwca 1901 roku; jej celem było wspieranie budowy mieszkań czynszowych. Austria: 8 czerwca 

1902 roku. Włochy: 21 maja 1903 roku. Szwecja: uchwalona w 1904 roku ustawa zapewniała coroczne 
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Szybki rozwój spółdzielczości w Polsce nastąpił po roku 1919 i trwał do 1929 roku255. 1 

sierpnia 1919 roku została uchwalona ustawa o Państwowym Funduszu Mieszkaniowym256 w 

celu ułatwienia budowy domów z małymi, tanimi mieszkaniami dla niezamożnej ludności. 

Kolejna ustawa z marca 1920 roku określała zaś zakres technicznej pomocy państwowej, 

udzielenia bezpłatnych porad i pomocy przy wznoszeniu budowli257. Zadaniem urzędów 

miało być pobudzanie prywatnej inicjatywy budowlanej oraz samodzielne prowadzenie akcji 

budowlanej w celu zwiększenia liczby lokali mieszkalnych. Dla osiągnięcia tych celów 

urzędy miejskie miały pomagać spółdzielczym stowarzyszeniom mieszkaniowym w 

sprzedaży gruntów oraz nabywaniu terenów pod budowę, a także przez dostarczanie 

materiałów budowlanych. Ustawa określała również warunki finansowania inwestycji 

budowlanych oraz środki dla osiągnięcia celów ustawy, czyli kredyty i pożyczki. W ustawie z 

dnia 29 października 1920 roku o spółdzielniach znalazła się definicja spółdzielni: „Za 

spółdzielnię uważa się zrzeszenie nieograniczonej liczby osób o zmiennym kapitale i składzie 

osobowym, mające na celu podniesienie zarobku lub gospodarstwa członków przez 

prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Służąc powyższym zadaniom gospodarczym 

spółdzielnia może również mieć na celu podniesienie poziomu kulturalnego swych 

członków”258. 

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 roku o rozbudowie miast przewidywała, że instytucją 

odpowiedzialną za zapobieganie brakowi mieszkań dla obywateli będzie w mniejszych 

miastach magistrat, a w większych miastach zostanie wybrany komitet rozbudowy miasta, w 

skład którego miało wchodzić 4–12 osób259. Rok 1927 przyniósł zobowiązanie gmin do 

poprawy stosunków mieszkaniowych, a przede wszystkim budowy małych mieszkań260. 

 
rezerwowanie środków na kredyty budowlane. Węgry: uchwalona w 1907 roku ustawa upoważniała rząd do 

finansowania budowy domów i osiedli robotniczych. Czechosłowacja: uchwalona 23 maja 1911 roku ustawa 

upoważniała państwo do udzielania gwarancji na kredyty hipoteczne dla gmin. Hiszpania: 12 listopada 1911 

roku powstała ustawa dotycząca utworzenia przez samorządy lokalne komitetów patronujących budownictwu 

społecznemu. Za: Komar B., Współczesna jakość…, s. 52. 
254 Ibidem. 
255 Ibidem, za: S. Kotkowski, K. Janikowska, Spółdzielczość mieszkaniowa…, s. 38. 
256 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Funduszu Mieszkaniowego (Dz.U. 

1919, nr 72, poz. 424). 
257 Ustawa z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek (Dz.U. 1920, nr 

24, poz. 143). 
258 Ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz.U. 1920, nr 111, poz. 73). 
259 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz.U. 1925, nr 51, poz. 346). 
260 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i 

Reform Rolnych z dnia 31 marca 1933 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu w 

porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 

1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o 

rozbudowie miast, zmienionego rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 1928 r., oraz rozporządzeniem z dnia 15 

października 1931 r. (Dz.U. 1933, nr 26, poz. 220).  
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Komitet rozbudowy odpowiedzialny za poprawę sytuacji mieszkaniowej podlegał 

magistratowi i miał opracować program rozbudowy miasta oraz nabywać grunty pod budowę 

domów. Ponadto rolą magistratu było pomaganie spółdzielniom mieszkaniowym i 

mieszkaniowo-budowlanym poprzez sprzedaż lub ułatwianie finansowania budowy oraz 

udzielanie dotacji dla miejscowości. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 

lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli weszła w życie ustawa regulująca 

obowiązek sporządzania planów zabudowy miast. Ustawa odnosiła się do nowo powstających 

obiektów budowlanych, osiedli, jak również infrastruktury towarzyszącej261. 

Wprowadzanie kolejnych ustaw wpływało na działalność i rozwój spółdzielni i 

przyczyniło się do szybkiego rozwoju m.in. Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 

spółdzielni w Bydgoszczy, Gnieźnie, Grudziądzu, Inowrocławiu, Bielsku, Katowicach i 

innych miastach. Po zakończeniu II wojny światowej swoją działalność zintensyfikowało 

Towarzystwo Osiedli Robotniczych (TOR)262 działające od 1934 roku. Forsowało ono 

budowę mniejszych mieszkań, a tym samym tańszych, przeznaczonych dla robotników, 

niższych rangą urzędników oraz rzemieślników. Polskie Towarzystwo Reformy 

Mieszkaniowej263 z inicjatywy Teodora Teoplitza264 zorganizowało I Polski Kongres 

Mieszkaniowy. Jego efektem była rezolucja uznająca za problem społeczny kwestię 

mieszkaniową265. Prawnie uregulowano chaos związany z brakiem nadrzędnych zrzeszeń 

spółdzielczych.  

Okres 1939–1945 to czas zastoju budownictwa oraz likwidacji wielu spółdzielni. Te, 

które przetrwały, tworzyły plany odbudowy kraju266. Po wojnie w Polsce wprowadzono tzw. 

plan sześcioletni. Po „planie trzyletnim” był on kolejnym projektem gospodarczym. 21 lipca 

1950 roku przyjęto plan, który został tylko częściowo zrealizowany. Większość środków 

przekierowano na zwiększenie inwestowania w intensywną industrializację (rozwój 

przemysłu ciężkiego, kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie). Industrializacja państwa 

spowodowała wzrost aktywności klasy robotniczej w społeczeństwie, a ceną tego było 

 
261 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu 

osiedli (Dz.U. 1928, nr 23, poz. 202). 
262 Syrkus H., Ku idei…, s. 97. 
263 Za: Petz B., Próby rozwiązania kwestii mieszkaniowej w dwudziestoleciu międzywojennym – podstawowe 

kierunki działań, Biuro Studiów i Ekspertyz 1994, nr 57: Polskie Towarzystwo reformy mieszkaniowej 

powołane w 1929 roku, którego zadaniem było staranie się o długoterminowe kredyty dla budownictwa, 

zwiększenie terenów na cele budownictwa mieszkalnego i promocja idei spółdzielczości. 
264 Matysiak K., Zespół mieszkaniowy Towarzystwa Osiedli Robotniczych na warszawskim Grochowie, 

„Budownictwo i Architektura” 2015, vol. 14(1). 
265 Kotowski S., Janikowska K. , Spółdzielczość mieszkaniowa…, s. 38. 
266 Śliwa Z., Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce. Housing Co-operatives in Poland, Qax manufaktura 

artystyczna, Bydgoszcz 2004, s. 37. 
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zintensyfikowanie braków w budownictwie mieszkaniowym. Efektem tych działań była 

budowa nowych osiedli przy zakładach pracy, takich jak Nowa Huta. Od 1954 roku w Polsce 

obowiązywała uchwała Prezydium Rządu w sprawie spółdzielni mieszkaniowych i zadań 

spółdzielczości w zakresie budownictwa mieszkaniowego267, nie określała ona jednak, jakie 

prawo przysługuje członkowi spółdzielni mieszkaniowej do mieszkania, którego koszt 

budowy został w całości przez niego pokryty. Dopiero po roku 1956268 wyznaczono kryteria 

„nowej polityki mieszkaniowej”, które rozszerzono w październiku 1957 roku. Celem tych 

działań było to, aby realny wzrost dochodów ludności nie był w całości przeznaczony na 

konsumpcję, lecz także częściowo na inwestycje w budownictwie mieszkaniowym269. Takie 

poszukiwania innych źródeł finansowania przedsięwzięć mieszkaniowych, wykraczających 

poza budżet państwa, spowodowało określenie typów spółdzielni: mieszkaniowe 

(lokatorskie), budowlano-mieszkaniowe i spółdzielcze zrzeszenia budowy domów 

jednorodzinnych270. Ukształtowane w Polsce w roku 1961271 korzystne warunki do masowego 

organizowania i rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej były formą uzupełniającą w 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, szczególnie dla rodzin średniozamożnych, których nie 

było stać na samodzielne budownictwo jednorodzinne, a jednocześnie niechcących czekać na 

tzw. kwaterunek, czyli mieszkanie przydzielone przez właściwy organ Rady Narodowej. 

Uchwała II Krajowego Zjazdu Delegatów zwołanego 25–26 kwietnia 1965 roku 

zakładała zwiększenie liczby samodzielnych małych mieszkań oraz ich powierzchnię, która 

nie powinna być większa niż 50 m2 dla spółdzielni lokatorskich oraz 65 m2 dla pozostałych 

typów spółdzielni. Maksymalna powierzchnia mieszkań finansowanych przez państwo nie 

mogła być większa niż 85 m2 272. 

 

4.3. Normatywy projektowe, technologie budowy 

Od dwudziestolecia międzywojennego rozważano możliwości optymalnych rozwiązań 

dla przestrzeni mieszkalnej273. Grupa polskich architektów, m.in. Szymon i Helena 

 
267 Uchwała nr 269 Prezydium Rządu z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie spółdzielni mieszkaniowych i zadań 

spółdzielczości w zakresie budownictwa mieszkaniowego (M.P. 1954, nr 59, poz. 792). 
268 W październiku 1957 roku Komitet Centralny PZPR sformułował założenia „nowej polityki mieszkaniowej”. 
269 Postulaty 1970–1971 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970–1971 i 

1980 (Gdańsk i Szczecin), oprac. B. Chmiel, E. Kaczyńska, Warszawa 1998. 
270 Spółdzielnie własnościowe miały wspomóc państwo w prowadzeniu działalności inwestorskiej. 
271 Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. 1961, nr 12, poz. 61). 
272 Kotowski S., Janikowska K., Spółdzielczość mieszkaniowa…, s. 69. 
273 W latach dwudziestych i trzydziestych zajmowano się już projektowaniem tanich, ale wygodnych mieszkań 

dla klasy robotniczej, a pierwszą spółdzielnią realizującą tego typu obiekty była Warszawska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa. Za: Cymer A., Architektura w Polsce… 
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Syrkusowie, Bohdan Lachert, Józef Szanajca274, poszukiwała wzorcowego projektu 

mieszkania. Regulamin wydany przez Ministerstwo Skarbu do wspomnianej ustawy z 1925 

roku określał wielkość mieszkań oraz liczbę znajdujących się w nich pomieszczeń275, izb 

mieszkalnych276. Dla mieszkań dwuizbowych określono wielkość 65 m2, dla trzyizbowych – 

80 m2, dla czteroizbowych – 110 m2, a dla pięcioizbowych – 130 m2. Ustawa z dnia 3 lipca 

1947 roku o normach i standardach budowlanych277 określała zasady w zakresie m.in. 

projektowania i budowy budynków. System normatywów nakładał minimalne powierzchnie 

przypadające na mieszkańca – około 11 m2 powierzchni użytkowej na osobę, a mieszkanie 

miało być wyposażone w WC, kuchnię ze zlewem i piecem kuchennym gazowym lub 

węglowym. W roku 1959 uchwałą Rady Ministrów zatwierdzono normatywy projektowania 

dla budownictwa mieszkaniowego278. Wprowadzono kategoryzację mieszkań ze względu na 

liczbę zamieszkujących osób i wytyczne powierzchniowe. Dla dwuosobowego mieszkania 

(M-2) ustalono powierzchnię 24–30 m2, dla M-3 było to 33–38 m2, dla M-4 – 42–48 m2. Dla 

M-5 ustalono powierzchnię 51–57 m2, zaś dla M-6 – 59–65 m2.  

W 1974 roku normatyw zmieniono279. Norma powierzchni mieszkalnej przysługującej 

jednej osobie wynosiła 7–10 m2. Mieszkanie dla dwóch osób miało mieć 30–35 m2, dla trzech 

– 44–48 m2, dla czterech – 56–61 m2. Równocześnie z wprowadzeniem normatywów 

pojawiły się ujednolicone zapisy dotyczące wznoszenia obiektów z użyciem 

znormalizowanych elementów prefabrykowanych. Powstające w tym okresie mieszkania były 

niewielkie i posiadały małe łazienki. Nie przewidywano w nich najczęściej miejsca na pralnię 

czy dużą kuchnię, ponieważ zakładano przesunięcie tych funkcji do zewnętrznych pralni czy 

łaźni. Powstały w czasie przemian społecznych model małej rodziny odpowiadał nowej 

funkcji osiedli, w których opiekę nad dziećmi przejmowały takie placówki społeczne, jak 

żłobki, przedszkola, świetlice itp.280 Projektowane bloki według zasady lokowano z dbałością 

o otoczenie (planowano wokół nich zieleń, przestrzenie wspólne, alejki, ławki) i odpowiednią 

 
274 Wymienieni architekci i plastycy należeli do grupy „Praesens” działającej w latach 1926–1930. Postulaty 

projektowe grupy zostały zrealizowane w latach trzydziestych w osiedlu mieszkaniowym Warszawskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Rakowcu. 
275 Kucharczyk-Brus B., Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej – obraz ewolucji idei projektowej, 

uwarunkowań rozwojowych i sposobów użytkowania, na przykładzie Górnego Śląska, Wyd. Politechniki 

Śląskiej, Gliwice 2016, s. 49. 
276 Za: Przesmycka E., Modernistyczna architektura międzywojennego Lublina [w:] Architektura modernizmu. 

Kraków, Lublin, Otwock, red. Przesmycka E., Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008, s. 51–124. 
277 Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o normach i standardach budowlanych (Dz.U. 1947, nr 52, poz. 269). 
278 Uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów 

projektowania dla budownictwa mieszkaniowego (M.P. 1959, nr 81, poz. 422). 
279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 

prawa lokalowego (Dz.U. 1974, nr 26, poz. 152). 
280 Model tzw. rodziny nuklearnej, w której rodzice pracują, a w wychowywaniu dzieci pomagają specjalistyczne 

placówki. 
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gęstość zabudowy, dzięki czemu małe znormalizowane mieszkania były jasne, a sąsiednie 

bloki nie zasłaniały widoku z okien. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych liczba nowo 

wybudowanych mieszkań podniosła się widocznie. W roku 1978 powstało około 283 tys. 

mieszkań, w większości spółdzielczych281. 

 

4.4. Geneza Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

17 grudnia 1957 roku grupa nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa 

Polskiego zainicjowała powstanie pierwszej na terenie Zakopanego spółdzielni 

mieszkaniowej o nazwie Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa. Wybrany został komitet 

organizacyjny282, a 21 marca 1958 roku odbyło się założycielskie spotkanie, podczas którego 

uchwalono statut spółdzielni typu własnościowego, przyjęto jej nazwę oraz wybrano pierwsze 

władze statutowe283. Siedzibą zarządu spółdzielni było biuro Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Zakopanem przy ul. gen. Świerczewskiego (obecnie ul. gen. Galicy), w tzw. willi 

„Kresy”. Pierwszymi obiektami należącymi do powstałej spółdzielni były odkupione od Rady 

Narodowej Miasta Zakopanego dwa nowe budynki komunalne, co dało łącznie 36 nowych 

mieszkań (przy ul. Zamoyskiego 9 i Bulwary Słowackiego 4a, proj. Jerzy Dajewski). W 

każdym z budynków oddano po sześć mieszkań na trzech kondygnacjach. W 1959 roku 

spółdzielnia uzyskała od władz miasta lokalizację pod pierwsze samodzielne budownictwo 

spółdzielcze przy ul. Droga do Tadziaków. Przystąpiono do wykupu gruntów, a następnie do 

projektowania i realizacji inwestycji w systemie budownictwa tradycyjnego, murowanego. 

Powstawały obiekty o płaskich dachach pokrytych papą. W lokalizacji przy ul. Droga do 

Tadziaków wzniesiono dwa budynki mieszkalne jednoklatkowe, które zostały oddane 

mieszkańcom w 1962 roku (proj. Jacek Nowakowski). W każdym z budynków zapewniono 

11 mieszkań. Następną, a zarazem ostatnią lokalizacją Spółdzielni Budowlano-

Mieszkaniowej było osiedle Orkana wybudowane w latach 1966–1972 (proj. Edward 

Warcaba), zasilające zasoby spółdzielni w 104 mieszkania oraz dwa pawilony handlowo-

usługowe. 

W związku ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców Zakopanego na mieszkania 

spółdzielcze typu lokatorskiego 7 listopada 1959 roku z inicjatywy pracowników Służby 

Zdrowia powstała druga spółdzielnia mieszkaniowa typu lokatorskiego „Własna Strzecha”. W 

 
281 Kucharczyk-Brus B., Mieszkanie w zabudowie…, s. 59. 
282 Członkami Komitetu Organizacyjnego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowa byli: Jan Pachnia, Aleksander 

Dziedzic i Henryk Łaszek. 
283 Władze statutowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej: przewodniczący Jan Pachnia; zarząd spółdzielni: 

Henryk Łaszek – zastępca, Roman Matejski – członek zarządu; Rada Nadzorcza: Euzebiusz Rumiński – 

przewodniczący, Stanisław Kołodziejek – zastępca przewodniczącego, Henryk Słup – sekretarz. 
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lutym 1963 roku wykupiła ona od Rady Narodowej miasta jeden budynek mieszkalny przy ul. 

Chałubińskiego 13a z dziewięcioma mieszkaniami komunalnymi. 

W tym samym roku spółdzielnia rozpoczęła realizację własnego budynku 

mieszkalnego z 40 mieszkaniami na osiedlu Słoneczna (proj. Edward Warcaba). Od roku 

1965 rozpoczęło przygotowanie i realizację obiektów na stoku Antałówki (proj. Danuta 

Kopkowicz), przy ul. Kościelnej (proj. Edward Warcaby) i Jagiellońskiej (za 

Warszawianką). Wymienione inwestycje wygenerowały 251 nowych mieszkań 

spółdzielczych. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku przystąpiono do opracowania dokumentacji 

na jedno z większych osiedli mieszkaniowych: Łukaszówki przy dzisiejszej ul. 

Zborowskiego. Po raz pierwszy dokumentacja projektowa przewidywała wprowadzenie 

uprzemysłowionej technologii realizacji budownictwa mieszkaniowego w Zakopanem, 

opartej na koncepcji „wielki blok” — KDK284, co pozwoliło na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych większej liczby oczekujących osób. Budynki te zostały zaprojektowane 

jako czterokondygnacyjne galeriowce. Pierwszy etap budowy osiedla Łukaszówki, 

zrealizowany w latach 1972–1974 (proj. Stanisław Miroszewski), zapewnił spółdzielni 277 

mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 12 192 m2 i 745 m2 powierzchni lokali użytkowo-

handlowych w przyziemiu obiektów. 

W roku 1972 z inicjatywy Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie 

rozpoczęto przygotowania do połączenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (typu 

własnościowego) i Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (typu lokatorskiego). Miało to 

umożliwić stworzenie jednej silniejszej spółdzielni, tak pod względem organizacyjnym, jak i 

gospodarczym, oraz budowę większej liczby mieszkań. W latach 1973–1980 liczba nowo 

wybudowanych mieszkań wzrosła ponad dwukrotnie, a powierzchnia użytkowa lokali 

mieszkalnych i użytkowych – ponad trzykrotnie285. Równocześnie potrzeby mieszkaniowe 

społeczności Zakopanego rosły szybciej niż możliwości lokalizacyjne i tempo realizacji 

budownictwa mieszkaniowego. Już przed połączeniem obie spółdzielnie wstrzymały 

przyjmowanie kandydatów na członków z uwagi na znacznie większą liczbę osób 

zainteresowanych mieszkaniem w porównaniu do możliwości lokalizacyjnych na terenie 

Zakopanego.  

 
284 KDK – tzw. płyta żerańska pozwalająca na szybsze wznoszenie budynków. 
285 Łaciak A., 30 lat spółdzielczości mieszkaniowej w Zakopanem, „Podtatrze” 1988, z. 32, s. 93. 
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Zasoby mieszkaniowe spółdzielcze oraz liczba członków i kandydatów oczekujących na 

mieszkania w dniu połączenia się spółdzielni w 1973 roku zaprezentowano w tabeli 1286. 

 

Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe spółdzielcze, liczba członków i kandydatów w 1973 roku 

 

Od 1975 roku spółdzielnia przystąpiła do realizacji kilku nowych osiedli 

mieszkaniowych w centrum miasta z szerokim programem lokali usługowo-handlowych 

usytuowanych w części parterowej budynków. Jedną z realizacji były obiekty przy ul. ks. 

Stolarczyka (1977–1979, proj. Danuta Kopkowicz) oraz Kasprusie budowane w latach 1976–

1979 (proj. Jerzy Dajewski, Stanisław Tylka, Zenon Remi, urb. Zofia Szpakowska) liczące 

271 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej i lokali handlowo-usługowych 2075 m2287. 

Równolegle rozpoczęta realizacja osiedla Szymony-Chramcówki (lata 1976–1982, proj. 

Danuta Kopkowicz – arch. i Adam Hrabala – urb.) zapewniła 168 nowych mieszkań i 1452 

m2 powierzchni użytkowej lokali handlowo-usługowych. 

Osiedle Łukaszówki przy dzisiejszej ul. Zborowskiego, budowane w latach 1976– 1979 

(proj. Edward Warcaba), dostarczyło kolejne budynki z 40 mieszkaniami o 1152 m2 

powierzchni użytkowej lokali handlowo-usługowych. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych decyzją władz miasta wstrzymano lokowanie 

budownictwa spółdzielczego w centrum Zakopanego. Nowe tereny pod zabudowę 

mieszkaniową zostały wskazane na peryferiach miasta, w obrębie Pardałówki. Obszar nowej 

 
286 Ibidem. 
287 Łaciak A., 30 lat spółdzielczości…s. 94. 

 Styczeń 1973 roku Styczeń 1987 roku 

Liczba budynków mieszkalnych 23 63 

Liczba lokali mieszkalnych 506 1391 

Liczba lokali użytkowych 18 156 

Powierzchnia użytkowa lokali [m2] 20 688 71 248 

Liczba izb (pokoi) 1411 4669 

Liczba oczekujących członków 991 282 

Liczba zarejestrowanych kandydatów 569 2060 
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inwestycji nie był uzbrojony w żadną z sieci komunalnych. W roku 1979 rozpoczęto roboty 

związane z odwodnieniem i uzbrojeniem terenu Pardałówka-Olcza. Według pierwotnych 

założeń miało tam powstać osiedle mieszkaniowe z szerokim programem usługowo-

handlowym dla około 2500 mieszkańców. Jak na warunki Zakopanego w tamtym czasie było 

to bardzo duże założenie. 

Niestety realizacja osiedla Pardałówka (1979–1995) według projektu konkursowego 

(proj. Leszek Filar) po roku 1980 spotkała się z szeroką krytyką społeczeństwa oraz osób 

zaangażowanych w proces inwestycyjny. Narzucone przez władze administracyjno-

urbanistyczne województwa nowosądeckiego rozwiązanie architektonicznie (np. mieszkania 

projektowane w kondygnacji dachowej ze znaczną stratą powierzchni) wpłynęło na wysokość 

kosztu m2 powierzchni użytkowej. Wnętrza z dużymi powierzchniami zostały ukryte pod 

nisko schodzącymi połaciami dachu288. Krytyka wzmacniana przez media dotyczyła 

niewystarczającego wykorzystania terenu z uwagi na zbyt niską zabudowę, dużą 

materiałochłonność i pracochłonność. Skomplikowana bryła budynków z dużymi połaciami 

dachów tworzyła mało funkcjonalne wnętrza. Odpowiedzią zarządu spółdzielni na 

niezadowolenie mieszkańców było wstrzymanie prac według istniejącej koncepcji i 

opracowanie nowego projektu dla pozostałych etapów budowy osiedla o większej 

intensywności zabudowy terenu. Jednak spośród czterech przedstawionych wizji żadna nie 

uzyskała akceptacji wojewódzkich władz urbanistycznych. Po roku 1990 poza osiedlem 

Pardałówka Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała trzy budynki przy ul. 

Szkolnej z 48 mieszkaniami i pawilonem handlowym. Zrealizowano także dalszy etap 

budowy osiedla Łukaszówki z 88 mieszkaniami.  

 
288 Ibidem. 
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Ryc.  20. Osiedla mieszkaniowe Zakopanego projektu Jerzego Dajewskiego: ul. Zamoyskiego, lata realizacji 1952–1953; ul. 

Bulwary Słowackiego, rok realizacji 1958; ul. Słoneczna, rok realizacji 1965. Źródło: fot. Zbigniew Moździerz (1993, 1995, 

1996) 
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Ryc.  21. Osiedla mieszkaniowe Zakopanego: Al. 3-go Maja, proj. Jerzy Dajewski, lata realizacji 1963–1965; ul. Kasprusie, 

proj. Jerzy Dajewski, Zenon Remi, Stanisław Tylka, urb. Zofia Szpakowska, lata realizacji 1974–1975. Źródło: archiwum 

Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, autor nieznany 
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Ryc.  22. Osiedla mieszkaniowe Zakopanego: Łukaszówki-Zborowskiego, etap I – proj. Stanisław Miroszewski, lata 

realizacji 1972–1974; etap II – proj. Edward Warcaba, lata realizacji 1976–1979. Źródło: archiwum Zakopiańskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, autor nieznany; fot. 3. Zbigniew Moździerz (1996) 
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Ryc.  23. Osiedla mieszkaniowe Zakopanego: Osiedle Szymony-Chramcówki, projekt arch. Danuta Kopkowicz, urb. Adam 

Hrabal, lata realizacji 1976–1982. Źródło: archiwum Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, autor nieznany 
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Ryc.  24. Osiedla mieszkaniowe Zakopanego: Osiedle Pardałówka, proj. Leszek Filar, lata realizacji 1979–1995. Źródło: fot. 

Zbigniew Moździerz (1996 
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4.5 Wnioski 

W okresie 1952–1989 spółdzielnie mieszkaniowe odgrywały kluczową rolę na rynku 

mieszkaniowym, a najlepszym okresem dla mieszkalnictwa okazał się rok 1975, w którym 

oddano rekordową liczbę 248 117 mieszkań. Obecnie około 25% polskiego zasobu 

mieszkaniowego liczy 45–70 lat i stanowi 1 051 603 mieszkań. W okresie 1970– 1980 

wybudowano 2,6 mln lokali. Obiekty budowlane w tym wieku w znacznej części wymagają 

starannej modernizacji. 

Po transformacji ustrojowej od 1990 roku władze RP wdrażały liczne programy 

wspierania budownictwa wykorzystujące bezpośrednie i pośrednie instrumenty finansowe. Po 

roku 1993 do użytku zostały oddane mieszkania w ramach budownictwa przeznaczonego na 

sprzedaż lub wynajem. Przez ostatnie 25 lat utrzymywała się stała tendencja wzrostu 

budownictwa deweloperskiego, która jednak nie wyznaczyła kierunku dla dzisiejszej 

zabudowy Zakopanego. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku zasoby mieszkaniowe kraju 

liczyły 14,4 mln mieszkań, a na 31 grudnia 2019 r. już 14,8 mln mieszkań. Zauważalny jest 

zatem stały wzrost zasobów mieszkaniowych w Polsce. Nieznacznej poprawie ulegają także 

warunki mieszkaniowe. Według danych GUS z 31 grudnia 2019 roku przeciętna liczba izb 

przypadająca na 1 mieszkanie wyniosła 3,82, w miastach – 3,56, a na obszarach wiejskich – 

4,37. Średnia wielkość mieszkania natomiast to 74,4 m2 289. 

Analiza danych GUS pod względem liczby mieszkań oddanych do użytkowania w 

Zakopanem pozwala zauważyć, że po boomie mieszkaniowym przypadającym na rok 2009 i 

regresie na rynku nieruchomości trwającym do 2012 roku zasoby mieszkaniowe miasta 

zaczynają systematycznie wzrastać. Proporcja liczby mieszkań o indywidualnym 

przeznaczeniu w stosunku do przeznaczanych na sprzedaż czy wynajem wyrównuje się z 

tendencją do ich przewagi. Obecnie pojawiające się na rynku pierwotnym mieszkania na 

sprzedaż to wydzielone lokale usługowe (apartamenty) w obiektach pensjonatowych lub 

usługowych bez prawa do zameldowania się w nich. Najczęściej projektowanymi lokalami 

usługowymi w nowej zabudowie Zakopanego (wybudowanej w latach 2003–2020) są ciągle 

lokale z jedną sypialnią, otwartą kuchnią z salonem i łazienką, których przeciętna 

powierzchnia wynosi 35–45 m2. 

Małe zespoły mieszkaniowe Zakopanego tworzone w latach 1945–1989, z 

podstawowymi usługami, stanowiły uzupełnienie koniecznych funkcji w mieście. Okres, w 

jakim powstawały, narzucał normatywne uwarunkowania architektoniczne, sprawiając, że 

 
289 Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/ (grudzień 2021). 
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zostały one pozbawione cech budownictwa regionalnego. Opisywane lata budowy obiektów 

to czas, w którym proporcję pomiędzy kontekstem miejsca a liczbą mieszkań oddanych do 

użytku ustalały uwarunkowania polityczno-ekonomiczne czy też socjalno-społeczne. 

Jednocześnie zabudowa wielorodzinna Zakopanego w opisywanym okresie na długo 

uregulowała zasoby mieszkaniowe Zakopanego. 
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5. ANALIZA HISTORYCZNO-INTERPRETACYJNA I JAKOŚCIOWA 

WYBRANYCH UKŁADÓW ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE OSIEDLI 

ZAKAPANEGO POWSTAŁYCH OD 1945 DO 1989 ROKU. 

 

Materiałem badawczym są wybrane osiedla Zakopanego powstałe w wyniku 

działalności pierwszych spółdzielni mieszkaniowych Zakopanego: Spółdzielni Budowlano-

Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Własna Strzecha”, które po połączeniu 

utworzyły Zakopiańską Spółdzielnię Mieszkaniową. W celu zawężenia pola badawczego 

przyjęto kryterium okresu ich powstania. Analizie zostały poddane wybrane osiedla powstałe 

pomiędzy 1945 a 1989 rokiem290. Od 1945 roku określone zostały zasady planowania 

architektury mieszkaniowej, a także technologie wznoszenia. Sama technologia nie jest 

przedmiotem badań, warto jednak zaznaczyć, że poprzez swoje możliwości określała formę 

architektoniczną bloków mieszkaniowych. Przyjęte zatem kryteria analityczne to: okres 

powstania, lokalizacja (w obrębie granic miasta Zakopane), układ urbanistyczny. Analizie 

zostały poddane: położenie, struktura zabudowy i układ urbanistyczny, dostępność usług 

towarzyszących, układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego, stan obecny, w tym 

rozwiązania dla użytkowników o ograniczonej mobilności i osób z niepełnosprawnościami, a 

także estetyczna i użytkowa jakość przestrzeni osiedlowych. 

Analiza wybranych obiektów ma poprzeć tezę pracy, która odnosi się do związków 

pomiędzy jakością przestrzeni osiedla, stanem zachowania obiektów, uwzględnionymi 

uwarunkowaniami i inspiracjami lokalnymi a możliwościami skutecznego wykorzystania 

istniejących zasobów mieszkaniowych Zakopanego291.  

 
290 Zmiana ustroju spowodowała zmianę funkcjonalną w projektowaniu. 
291 Mieszkania rozumiane jako lokal mieszkaniowy w obiekcie wielorodzinnym bez uwzględnienia domów i 

lokali usługowych wydzielanych w pensjonatach i obiektach usługowych. 
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Ryc.  25. Mapa Zakopanego z zaznaczoną zabudową obiektów wielorodzinnych i osiedli. Źródło: rys. autorka 
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5.1. Ulica hr. Władysława Zamoyskiego. Projekt Jerzy Dajewski, lata realizacji 1952–

1953 

Położenie 

Bloki mieszkalne są położone w centralnej części Zakopanego przy ul. Zamoyskiego, 

na przedłużeniu głównego deptaku miejskiego – ul. Krupówki. Obiekty są wkomponowane w 

jednorodzinną oraz usługową niską zabudowę. W ich sąsiedztwie znajdują się liczne 

przykłady architektury zakopiańskiej, np. willa „Oksza”, w której od 2006 roku jest siedziba 

Galerii Sztuki XX wieku, a obiekt jest filią Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa 

Chałubińskiego. 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Na strukturę zabudowy składają się dwa trzykondygnacyjne punktowce z zielenią 

towarzyszącą i dojazdami. Każdy budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta z 

wysuniętymi fragmentami bocznych klatek schodowych, w pełni podpiwniczony. Obiekty 

zlokalizowane zostały w dwóch liniach zabudowy. Do mieszkań parteru od strony 

południowo-zachodniej przylegają ogrody kwiatowe. Pierwotnie projektowane obiekty miały 

taką samą formę zewnętrzną o wyraźnie zaakcentowanych podziałach. Ściany boczne korpusu 

obiektu i jego podmurówka są obłożone kamieniem ciosanym, a ściany południowe obu 

obiektów pokryte są gładkim tynkiem. Budynki zostały rozplanowane razem z dużymi 

terenami zieleni towarzyszącej i zlokalizowane w niewielkiej odległości od obiektów 

sportowych i rekreacji (Centralny Ośrodek Sportu), tras biegowych oraz ścieżek rowerowych. 
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Dostępność usług towarzyszących 

W opisywanych obiektach nie zostały zaprojektowane lokale usługowe. Od 

południowo-wschodniej strony teren sąsiaduje z zabytkowym drewnianym domem z roku 

1888, w którym aktualnie funkcjonuje restauracja „Mała Szwajcaria”, a pierwotnie 

„Anielówka”. W pobliżu obiektów znajdują się liczne sklepy, restauracje, kawiarnie, obiekty 

usługowe, apteka i przychodnia zdrowia. Przy ul. Zamoyskiego zlokalizowane są również 

przystanki autobusowe, a w odległości około 200 m, na ul. Żeromskiego, działa przedszkole. 

Kościół parafialny Świętego Krzyża w Zakopanem (1983–1991, proj. prof. Witold 

Cęckiewicz) znajduje się około 500 m od osiedla. 

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W omawianych obiektach na każdej kondygnacji zaprojektowano po dwa mieszkania o 

tym samym układzie przestrzennym. Są to lokale dwupokojowe z balkonami od strony 

południowo-zachodniej, kuchnią, łazienką i przedpokojem. Rzut mieszkania jest zbliżony do 

kwadratu z rozkładowym układem. Przedpokój w centralnej części mieszkania rozprowadza 

inne funkcje. Mieszkanie jest przewietrzane na przestrzał. Łazienka znajduje się od strony 

północnej. Wejścia do budynków są od strony północnej. 

 

Stan obecny 

Obiekt znajdujący się w drugiej linii zabudowy uległ znacznej modyfikacji poprzez 

dobudowę w roku 1992 dwukondygnacyjnej części z gankiem wejściowym od strony 

zachodniej budynku. Dobudowana część różni się od pierwotnie istniejącego obiektu 

wysokością, innym rodzajem kamienia na podmurówce, a także kolorem tynku. Po 

przeprowadzonej dobudowie obiekt poddano tylko częściowej renowacji kolorystycznej 

elewacji, co sprawiło, że opisywane obiekty różnią się między sobą.  

Pomimo faktu, że obiekty zostały zaprojektowane z dbałością o dostosowaną do 

sąsiedztwa wysokość oraz o rozwiązania materiałowe nawiązujące do architektury Podhala, 

istniejąc wśród tradycyjnej, zabytkowej, zakopiańskiej zabudowy, stanowią duży kontrast. 

Budynek w pierwszej linii zabudowy został poddany termomodernizacji i renowacji 

kolorystycznej. Wymieniono oryginalną stolarkę okienną na okna PCV, zmieniono kolor, 

kształt otworów okiennych i podziały szprosów w oknach.  

Teren nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych (samochody parkują przy drodze 

wewnętrznej), elementów małej architektury, brak koszy na śmieci, latarni i placu zabaw. 

Można zauważyć brak dostosowania do potrzeb ludzi o ograniczonej mobilności i osób z 
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niepełnosprawnościami. Brak wyznaczonych chodników i nierówna nawierzchnia dodatkowo 

pogorszają dostępność obiektów. Liczne bariery strukturalne występują na ciągach 

komunikacji kołowej, na ich styku z komunikacją pieszą oraz w strefach wejściowych do 

budynków. Wnętrza obiektów także nie są dostosowane do osób o ograniczonej mobilności. 

Problemem są też bariery niestrukturalne (wayfinding292 – znajdywanie drogi). Brakuje 

znaków komunikacji graficznej. 

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano rozkładowy układ pomieszczeń z wejściem ze strefy 

komunikacji wewnętrznej mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. 

Wszystkie pomieszczenia w budynku są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z 

dostępem na dwie strony budynku i mogą być przewietrzane na przestrzał. W mieszkaniach 

zaprojektowane zostały loggie, co zapewnia dostęp do półprywatnej przestrzeni zewnętrznej. 

Większość pomieszczeń mieszkalnych spełnia obecne normy przestrzenne (pokój dla dwóch 

osób mniejszy o metr niż zalecany przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy293, kuchnia, 

łazienka oraz pokój ogólny są optymalnego kształtu oraz wielkości), a wysokość pomieszczeń 

jest zgodna z obowiązującą ustawą294. W przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę 

ubraniową. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za wysokie progi, 

zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy). Kolejną wadą 

jest problem nadmiernej liczby okien w pokojach ogólnych – narożnych w budynku, co 

powoduje utrudnienie w umeblowaniu mieszkania.  

 
292 Kantarek A.A., O orientacji...s. 29. 
293 Kompendium wzorcowych przepisów budowlanych i rekomendowane mnimum powierzchni pomieszczeń w 

mieszkaniach zalecanie przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy w ECE Compendium of Model Provisions 

for Building Regulations, Nowy Jork-Geneva, 1996. 
294 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020, poz. 

2351). 
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Ryc.  26. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Zamoyskiego. Źródło: rys. autorka 
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Ryc. 27. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Zamoyskiego (proj. Jerzy Dajewski, lata realizacji 1952–1953) z wielkościami zalecanymi 

przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy; Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. Zbigniew Moździerz (1993); 

archiwum własne (2021) 
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Ryc.  28. Bloki mieszkalne ul Zamoyskiego (proj. Jerzy Dajewski, lata realizacji 1952–1953). Źródło: fot. archiwum własne 

(2021) 
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5.2. Ulica Bulwary Słowackiego. Projekt Jerzy Dajewski, rok realizacji 1958–1960 

Położenie 

Osiedle położone jest w południowo-wschodniej części Zakopanego, pomiędzy 

zboczami Antałówki a korytem potoku Bystra. Droga osiedlowa – Bulwary Słowackiego – 

przechodzi w ul. Jagiellońską. Osiedle sąsiaduje z zabudową jednorodzinną niską, 

wielorodzinną oraz z   obiektami Radisson Blu Hotel & Residences i kościołem 

salwatorianów pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej (1956–1968, proj. Marian 

Dziewoński i Jerzy Haber). 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Opisywane obiekty zostały zrealizowane na wzór budynków wielorodzinnych przy ul. 

Zamoyskiego również projektu Jerzego Dajewskiego (analizowanych w pracy wcześniej). W 

skład zabudowy osiedlowej wchodzi sześć budynków trzykondygnacyjnych, punktowców, o 

spójnej architekturze. Wejścia do budynków znajdują się od północnego wschodu, od ul. 

Bulwary Słowackiego. Budynki zostały zaprojektowane na rzucie prostokątów i mają formę o 

wyraźnie zaakcentowanych podziałach. Z mieszkań rozciąga się widok na potok Bystra, Tatry 

oraz tereny zielone osiedla. Od strony południowej do mieszkań parteru przylegają ogrody 

kwiatowe. Pomiędzy ulicą a wejściami do budynków znajdują się garaże, a liczba miejsc 

parkingowych jest ograniczona, więc samochody są parkowane między blokami. 

 

Dostępność usług towarzyszących 

Na terenie osiedla nie zaprojektowano lokali usługowo-handlowych, natomiast jego 

położenie umożliwia dobry dostęp do obiektów usługowych, sakralnych, komunikacji 



92 

 

miejskiej oraz licznych sklepów spożywczych, parku wodnego i terenów rekreacyjnych. W 

odległości 300 m od budynków zlokalizowana jest szkoła podstawowa oraz siedziba policji. 

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W omawianych obiektach na każdej kondygnacji zaprojektowano po dwa mieszkania o 

tym samym układzie przestrzennym. Są to lokale dwupokojowe z balkonami od strony 

południowo-zachodniej, kuchnią, łazienką i przedpokojem. Rzut mieszkania jest zbliżony do 

kwadratu z rozkładowym układem. Przedpokój w centralnej części mieszkania rozprowadza 

inne funkcje. Mieszkanie jest przewietrzane na przestrzał. Łazienka znajduje się od strony 

północnej. Wejścia do budynków znajdują się od strony północnej. 

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych. Wszystkie budynki zostały poddane modernizacji termicznej. Docieplone i 

wyremontowane obiekty ze zmienioną stolarką okienną i drzwiową (w niektórych 

mieszkaniach zrównano wysokość okien i drzwi balkonowych) zmieniły pierwotny charakter 

osiedla. Nowa warstwa ocieplenia spowodowała zmianę proporcji szpalet zewnętrznych okien 

oraz podmurówki względem obiektu. Przeprowadzona renowacja kolorystyczna obiektów 

wprowadziła kolorystykę różniącą się od oryginalnej i podziały w elewacji. Spowodowała 

także zwiększenie kontrastu ścian w stosunku do podmurówki wykonanej z kamieni górskich. 

Obszar osiedla jest spójny, z dużą powierzchnią terenów zielonych i posiada wytyczone 

główne dojazdy. Teren nie jest wyposażony w elementy małej architektury, brak koszy na 

śmieci, latarni i placów zabaw. Nie jest też dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób z tymczasowymi problemami motorycznymi. Liczne 

bariery strukturalne występują na ciągach komunikacji kołowej oraz na ich styku z 

komunikacją pieszą. Występują one również na wewnętrznych terenach osiedlowych i w 

strefach wejściowych do budynków. Wnętrza obiektów także nie są dostosowane do osób o 

ograniczonej mobilności. Problemem są też bariery niestrukturalne (wayfinding – 

znajdywanie drogi). Brakuje znaków komunikacji graficznej. 

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano rozkładowy układ pomieszczeń z wejściem ze strefy 

komunikacji wewnętrznej mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. 

Wszystkie pomieszczenia w budynku są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z 
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dostępem na dwie strony budynku i mogą być przewietrzane na przestrzał. W mieszkaniach 

zaprojektowane zostały loggie, co zapewnia dostęp do półprywatnej przestrzeni zewnętrznej. 

Większość pomieszczeń mieszkalnych spełnia obecne normy przestrzenne (pokój dla dwóch 

osób mniejszy o metr niż zalecany przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy, kuchnia, 

łazienka oraz pokój ogólny są optymalnego kształtu oraz wielkości), a wysokość pomieszczeń 

jest zgodna z obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę 

ubraniową. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za wysokie progi, 

zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy). Kolejną wadą 

mieszkania jest problem nadmiernej liczby okien w pokojach ogólnych – narożnych w 

budynku, co powoduje utrudnienie w umeblowaniu mieszkania.  
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Ryc.  29. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy Bulwarach Słowackiego. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  30. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Bulwary Słowackiego (proj. Jerzy Dajewski, rok realizacji 1958) z wielkościami zalecanymi 

przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy, ul. Bulwary Słowackiego. Źródło: bloki mieszkalne – fot. Zbigniew 

Moździerz (1993); archiwum własne (2021) 
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Ryc.  31. Osiedle mieszkaniowe przy Bulwarach Słowackiego, proj. Jerzy Dajewski, rok realizacji 1958. Źródło: fot. 

archiwum własne (2019)3.3. Droga do Tadziaków. Projekt Jacek Nowakowski, lata realizacji 1959–1962 
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5.3. Droga do Tadziaków. Jacek Nowakowski, lata realizacji 1959–1962 

Położenie 

Bloki mieszkalne są położone w południowej części Zakopanego przy ul. 

Grunwaldzkiej, blisko wejścia do Doliny Białego. Obiekty zlokalizowane są w dzielnicy 

willowo-hotelowej Zakopanego. W ich sąsiedztwie znajdują się przykłady architektury 

zakopiańskiej, np. willa „Ornak” z lat 1900–1902 wybudowana przez zakopiańskich cieśli 

Wirmańskich dla Stanisława Sokołowskiego. W odległości około 300 m jest Park Miejski im. 

Józefa Piłsudskiego. 

 

 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Opisywane obiekty zostały zrealizowane na wzór budynków wielorodzinnych przy ul. 

Jagiellońskiej 1 również projektu Jacka Nowakowskiego (analizowane w pracy). Osiedle 

składa się z dwóch budynków o czterech kondygnacjach (punktowce). Wejścia do budynków 

są zlokalizowane na ich północno-zachodnich ścianach. Na osiedlu parking znajduje się przy 

drodze dojazdowej. Obiekty różnią się od budynków na ul. Jagiellońskiej 1 liczbą okien w 

elewacji południowej oraz ukierunkowaniem balkonów, które zostały zwrócone na południe. 

Oba budynki zostały połączone w przestrzeni kondygnacji przyziemnej garażami, komórkami 

lokatorskimi oraz lokalem usługowym. 
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Dostępność usług towarzyszących 

W sąsiedztwie osiedla znajduje się liczne obiekty pensjonatowe oraz sklep spożywczy. 

W odległości około 200 m zlokalizowane są: Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego, Zespół 

Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego oraz restauracje, kino, 

gabinety lekarskie i inne usługi.  

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W opisywanych obiektach występują dwa typy mieszkań: dwu- i trzypokojowe z 

kuchnią, łazienką oraz przedpokojem. Mieszkania dwupokojowe są dobrze nasłonecznione. 

Mają układ rozkładowy z bardzo dużym przedpokojem i doświetloną kuchnią. Łazienka jest 

niedoświetlona. Pokój ogólny z balkonem doświetlony od południowej strony. Mieszkanie 

jest przewietrzane na przestrzał.  

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych, nie projektowano również żadnych punktów usługowych. Po 

przeprowadzonej modernizacji termicznej ścian zewnętrznych zwiększyła się ich grubość, co 

spowodowało zagłębienie wizualne okien i uwidoczniło podziały na elewacji oraz zmianę 

proporcji obiektu względem podmurówki. Renowacja kolorystyczna nie zmieniła 

oryginalnego charakteru budynków. Wymieniono oryginalną stolarkę okienną na okna PCV, 

zachowano natomiast kształt otworów okiennych i podziały szprosów w oknach. Na terenie 

osiedla nie pojawiają się rozwiązania dostosowujące podjazdy i dojścia do budynków do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynki mieszkalne nie posiadają wind. Problemem 

są bariery niestrukturalne (wayfinding – znajdywanie drogi). Brakuje znaków komunikacji 

graficznej. Wytyczone przejścia posiadają nawierzchnię z kostki brukowej.  

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej 

mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. Pomieszczenia przeznaczone na 

stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z dostępem na trzy 

strony budynku, mogą być przewietrzane na przestrzał i narożnikowo. W mieszkaniach 

zaprojektowane zostały pomieszczenia z balkonami z widokiem na południe oraz na północ. 

Pokój ogólny i sypialnia są małe i nie spełniają obecnie norm zalecanych przez Komitet 

Ekonomiczny ONZ dla Europy. Kuchnia i łazienka są optymalnego kształtu oraz wielkości, a 
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wysokość pomieszczeń jest zgodna z obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano 

miejsce na dużą szafę ubraniową. Jednocześnie przedpokój jest duży i zapewnia wygodny, 

rozkładowy układ mieszkania i odrębne wejścia do każdego pomieszczenia. W mieszkaniach 

zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni 

manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  32. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Droga do Tadziaków. Źródło: rys. autor 
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Ryc.  33. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Droga do Tadziaków (proj. Jacek Nowakowski, lata realizacji 1959–1962) z wielkościami 

zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. Zbigniew Moździerz 

(1993); archiwum własne (2021) 
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Ryc.  34. Bloki mieszkalne ul. Droga do Tadziaków, proj. Jacek Nowakowski, lata realizacji 1959–1962. Źródło: fot. 

archiwum własne (2021) 
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5.4. Ulica Kornela Makuszyńskiego. Projekt Jerzy Dajewski, lata realizacji 1961–1962 

Położenie 

Obiekty są zlokalizowanie przy ul. Makuszyńskiego 4, 6 oraz Goszczyńskiego 9. 

Budynki tworzą jedno osiedle mieszkaniowe położone na południe od centrum Zakopanego. 

Osiedle wkomponowane jest w jednorodzinną willową oraz pensjonatową zabudowę. Od 

strony północno-wschodniej kompleks graniczy z hotelem „Rysy”295 (2010–2014, proj. 

Pracownia Architektoniczna Studio 51 Maciej Krawczyński i Andrzej Orłowski).  

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Opisywane obiekty zostały zrealizowane na wzór budynków wielorodzinnych przy ul. 

Zamoyskiego i Bulwarach Słowackiego również projektu Jerzego Dajewskiego 

(analizowanych w pracy wcześniej). Osiedle składa się z trzech budynków o trzech 

kondygnacjach (punktowce). Obiekty różnią się od budynków na ul. Zamoyskiego brakiem 

ciętego kamienia na fragmentach elewacji. Kamień został użyty do wykończenia elewacji 

jedynie na podmurówce. Zachowano wyraźnie zaakcentowany podział elewacji frontowej na 

segmenty utworzone przez wysunięcie ścian i linie loggii. Dwa obiekty zlokalizowane są 

frontowo do ul. Makuszyńskiego, trzeci znajduje się w drugiej linii zabudowy z dojazdem od 

ul. Goszczyńskiego. Cały teren jest spójny, pełen zieleni z wytyczonymi głównymi dojazdami 

oraz traktami pieszymi. Według tego samego projektu zrealizowany został również obiekt w 

lokalizacji ul. Makuszyńskiego 16a. Pierwotny projekt zakładał powstanie wolnostojącego 

 
295 Hotel „Rysy” powstał jako przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ośrodka wypoczynkowego Hydropolu 

„Wierchy”. 
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obiektu z 6 mieszkaniami. W roku 1978 obiekt został rozbudowany o dodatkowe dwa 

segmenty z 12 mieszkaniami. 

 

Dostępność usług towarzyszących 

Na terenie osiedla nie zostały zaprojektowane lokale usługowe. W sąsiedztwie obiektów 

znajdują się liczne sklepy spożywcze, restauracje, kawiarnie, obiekty usługowe, apteka i 

przychodnia zdrowia. W odległości około 200 m na ul. Żeromskiego zlokalizowane jest 

przedszkole, a kościół parafialny Świętego Krzyża w Zakopanem znajduje się około 500 m od 

osiedla. 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

Układ funkcjonalny został powielony z projektu z ul. Zamoyskiego. Rzut mieszkania 

dwupokojowego z kuchnią, łazienką oraz przedpokojem zbliżony jest kształtem do kwadratu. 

Dobrze nasłonecznione mieszkania z balkonami w pokoju ogólnym oraz sypialni znajdują się 

od południowej strony. Przedpokój w centralnej części mieszkania rozprowadza inne funkcje, 

organizując rozkładowy układ mieszkania. Mieszkanie jest przewietrzane na przestrzał. 

Łazienka znajduje się od strony północnej. Kuchnia jest wygodna.  

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych. Wszystkie budynki zostały poddane modernizacji termicznej. Nowa warstwa 

ocieplenia pokryła oryginalną strukturę ścian. Zmiana grubości ścian spowodowała bardziej 

widoczne podziały elewacji oraz zmianę proporcji obiektu względem podmurówki. Nowa 

kolorystyka elewacji przyniosła z sobą zwiększenie kontrastu ścian w stosunku do 

podmurówki wykonanej z kamieni górskich. Zmieniono również oryginalną stolarkę okienną 

na okna PCV oraz kształty otworów okiennych, nie zachowując oryginalnych podziałów, co 

sprawiło, że opisywane obiekty różnią się od siebie.  

W zagospodarowaniu brak elementów małej architektury. Ponadto osiedle wyposażone 

jest w garaże, więc nie ma problemu z miejscami parkingowymi dla mieszkańców. Parking i 

garaże zostały umiejscowione w północnej części zespołu osiedlowego. 

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano rozkładowy układ pomieszczeń z wejściem ze strefy 

komunikacji wewnętrznej mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. 

Wszystkie pomieszczenia w budynku są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z 



105 

 

dostępem na dwie strony budynku i mogą być przewietrzane na przestrzał. W mieszkaniach 

zaprojektowane zostały loggie, co zapewnia dostęp do półprywatnej przestrzeni zewnętrznej. 

Większość pomieszczeń mieszkalnych spełnia obecne normy przestrzenne (pokój dla dwóch 

osób mniejszy o metr niż zalecany przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy, kuchnia, 

łazienka oraz pokój ogólny są optymalnego kształtu oraz wielkości), a wysokość pomieszczeń 

jest zgodna z obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę 

ubraniową. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za wysokie progi, 

zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy). Kolejną wadą 

mieszkania jest problem nadmiernej liczby okien w pokojach ogólnych – narożnych w 

budynku, co powoduje utrudnienie w umeblowaniu mieszkania.  
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Ryc.  35. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Makuszyńskiego. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  36. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Makuszyńskiego (proj. Jerzy Dajewski, lata realizacji 1961–1962) z wielkościami 

zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. archiwum własne 

(2013 i 2021) 
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Ryc.  37. Bloki mieszkalne przy ul. Makuszyńskiego, proj. Jerzy Dajewski, lata realizacji 1961–1962. Źródło: fot. archiwum 

własne (2019) 
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5.5. Ulica Tytusa Chałubińskiego. Projekt Janusz Ingarden, Marta Ingarden, lata 

realizacji 1961–1962 

Położenie 

Osiedle położone jest w południowo-wschodniej części Zakopanego, pomiędzy 

potokiem Bystra a ul. Chałubińskiego, która łączy się z ul. Zamoyskiego. Jest 

wkomponowane w niską zabudowę oraz bezpośrednio sąsiaduje z budynkiem Muzeum Walki 

i Męczeństwa „Palace” (1929–1930, proj. Leon Kopkowicz).  

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

W skład zabudowy wchodzą trzy typy budynków. Pierwszy, dominujący wysokością, 

ośmiokondygnacyjny punktowiec, jest zlokalizowany w północnej części osiedla (1965, proj. 

Janusz Ingarden). Drugim typem są trzy szeregowe budynki o trzech kondygnacjach 

przesunięte względem osi podłużnej. Trzecim typem jest obiekt trzykondygnacyjny-

punktowiec. Od strony ul. Chałubińskiego pierwszą linię zabudowy tworzą dwa takie same 

obiekty posiadające garaż w części przyziemia. Wszystkie budynki ułożone są frontowo 

względem ul. Chałubińskiego. Z mieszkań rozciąga się widok na potok Bystra i zbocze 

Antałówki od strony północno-wschodniej, a od strony południowej na fragment Tatr. 

Bezpośrednio do osiedla prowadzą trzy drogi dojazdowe, od strony ul. Chałubińskiego, 

zakończone placami manewrowymi. Układ komunikacyjny osiedla rozdziela ruch pieszy i 

jezdny. Teren osiedla zaprojektowano wraz z terenami zielonymi, wewnątrz osiedla zostały 

wytyczone ścieżki. 
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Dostępność usług towarzyszących 

Od strony północnej osiedle sąsiaduje z zabytkowym obiektem pensjonatowym, a 

obecnie Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace”. Sąsiedztwem osiedla jest zabudowa 

jednorodzinna, w większości drewniana i zabytkowa. W okolicy znajdują się liczne sklepy 

spożywcze, restauracje, apteka oraz obiekty opieki zdrowotnej, m.in. przychodnia 

stomatologiczna. W odległości 150 m jest usytuowany kościół parafialny Świętego Krzyża w 

Zakopanem (1983–1991, proj. prof. Witold Cęckiewicz) oraz drewniany kościół 

salwatorianów pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej. W odległości około 600 m jest 

zlokalizowana szkoła podstawowa. 

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W wybranym do analizy obiekcie zaprojektowano dwa typy mieszkań: dwupokojowe z 

kuchnią, łazienką i przedpokojem oraz jednopokojowe z kuchnią, łazienką i przedpokojem. 

Mieszkania dwupokojowe są dobrze nasłonecznione, z dużym balkonem w pokoju dziennym 

od strony południowej, z doświetloną kuchnią i doświetloną łazienką od strony północno-

zachodniej. Mieszkanie posiada rozkładowy układ z wiatrołapem połączonym z 

przedpokojem z wybudowaną szafą. Mieszkanie jest przewietrzane na przestrzał. 

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych. Wszystkie budynki zostały poddane modernizacji termicznej. Zmiana 

grubości ścian po przeprowadzonej termoizolacji spowodowała zagłębienie wizualne okien, 

co uwidoczniło podziały na elewacji oraz zmianę proporcji obiektu względem podmurówki. 

Przeprowadzona renowacja kolorystyczna elewacji (odcienie barwy beżowej, 

pomarańczowej, żółtej) zmieniła pierwotny zamysł projektowy osiedla. Została również 

zmieniona oryginalna stolarka okienna na okna PCV, zachowano natomiast kształt otworów 

okiennych i podziały szprosów w oknach. Tylko najwyższy budynek jest wyposażony w 

windę, co sprawia, że pozostałe obiekty osiedla nie są dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób z tymczasowymi problemami motorycznymi. W ciągach 

komunikacji kołowej oraz na ich styku z komunikacją pieszą, a także na wewnętrznych 

terenach osiedlowych i w strefach wejściowych do budynków występują liczne bariery 

strukturalne. Wnętrza obiektów również nie są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej 

mobilności. Problemem są też bariery niestrukturalne (wayfinding – znajdywanie drogi). 

Brakuje znaków komunikacji graficznej. Opisywany teren nie posiada znaczących 
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udogodnień rekreacyjnych oraz placu zabaw dla dzieci. Na analizowanym obszarze znajdują 

się pojedyncze elementy małej architektury. Dodatkowym problemem jest brak 

wystarczającej liczby miejsc parkingowych.  

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano rozkładowy układ pomieszczeń z wejściem ze strefy 

komunikacji wewnętrznej mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. 

Wszystkie pomieszczenia w budynku są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z 

dostępem na dwie strony budynku. W mieszkaniach zaprojektowane zostały loggie lub 

balkony. Większość pomieszczeń mieszkalnych spełnia obecne normy przestrzenne (pokój 

dla dwóch osób mniejszy o metr niż zalecany przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy, 

kuchnia, łazienka oraz pokój ogólny są optymalnego kształtu oraz wielkości), a wysokość 

pomieszczeń jest zgodna z obowiązującą ustawą. Pomieszczenia mają optymalny kształt, co 

nie powoduje utrudnień w umeblowaniu mieszkania. W przedpokoju i wiatrołapie 

zaplanowano miejsca na szafy ubraniowe. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery 

architektoniczne (za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w 

łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  38. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Chałubińskiego. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  39. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Chałubińskiego (proj. Janusz Ingarden, Marta Ingarden, lata realizacji 1961–1962) z 

wielkościami zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. 

Zbigniew Moździerz (2009); archiwum własne (2021) 
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Ryc.  40. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Chałubińskiego, proj. Janusz Ingarden, Marta Ingarden, lata realizacji 1961–1962. 

Źródło: fot. archiwum własne (2021) 
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5.6. Ulica Słoneczna. Projekt Edward Warcaba, lata realizacji 1963–1964; Jerzy 

Dajewski, rok realizacji 1965 

Położenie 

Osiedle znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie największych 

terenów zielonych Zakopanego – Równi Krupowej. Istnieje wśród obiektów o podobnym 

charakterze architektonicznym i kubaturze. 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Cztery obiekty zlokalizowanie przy ul. Słonecznej tworzą jedno osiedle mieszkaniowe. 

W skład zabudowy wchodzą dwa typy budynków. Pierwszy budynek od strony północnej (ul. 

Słoneczna 3) różni się od pozostałych formą zewnętrzną i wysokością (pięć kondygnacji). 

Został on zaprojektowany przez EdwardaWarcabę (1963–1964). W przyziemiu obiektu 

przewidziane zostały lokale usługowe, które obecnie nie są wykorzystane. Pozostałe obiekty 

(ul. Słoneczna 2, 6, 8) projektu Jerzego Dajewskiego to czterokondygnacyjne budynki 

(klatkowce) zaprojektowane na rzutach przesuniętych w stosunku do siebie prostokątów. 

Główne ulice okalające osiedle to ul. Nowotarska oraz Sienkiewicza, do której można dojść 

jedynie pieszo, oraz ul. Kościuszki i Al. 3-go Maja. Dojazd do opisywanego zespołu 

budynków jest możliwy wyłącznie od strony ul. Nowotarskiej, która przechodzi w ul. 

Słoneczną. Cały teren osiedla jest spójny, pełen zieleni wysokiej i niskiej. Posiada wytyczone 

główne dojazdy, a trakty piesze Równi Krupowej łączą się z dojściami do budynków. Ścieżki 

są pokryte nawierzchnią asfaltową.  
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Dostępność usług towarzyszących 

 

Obiekty osiedla zlokalizowane są w sąsiedztwie hotelu „Helios” oraz Liceum 

Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera. Blisko terenów osiedla znajdują się: kawiarnia, 

cukiernia, kiosk, restauracja oraz inne obiekty usługowe. W niedaleko osiedla, na ul. 

Kościuszki, usytuowany jest Urząd Miasta Zakopane oraz supermarket. Na ternie Dolnej 

Równi Krupowej (odległość około 100 m od osiedla) jest również plac zabaw użytkowany 

przez mieszkańców osiedla.  

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W obiekcie zaprojektowano dwa typy mieszkań dwupokojowych z kuchnią, łazienką 

oraz przedpokojem i balkonami od strony południowej, każdy o innym rozłożeniu 

pomieszczeń w rzucie. Mieszkania skrajne są dobrze nasłonecznione i przewietrzane na 

przestrzał, posiadają niedoświetloną łazienkę i małą kuchnię oraz duży przedpokój z 

wybudowaną szafą. 

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych. Jednocześnie punkty usługowe działające na terenie osiedla zmieniły swoje 

pierwotne przeznaczenie lub uległy likwidacji. Wszystkie obiekty osiedla zostały poddane 

modernizacji termicznej, co zmieniło ich wyraz plastyczny. Nowa warstwa ocieplenia pokryła 

oryginalną strukturę ścian oraz wprowadziła dodatkowe podziały kolorystyczne elewacji, co 

spowodowało utratę pierwotnego charakteru obiektów. Po przeprowadzonej renowacji 

kolorystycznej elewacji obiekty różnią się, przez co osiedle utraciło swój spójny charakter. 

Zmiana grubości ścian uwidoczniła otwory okienne i doprowadziła do powstania odmiennych 

proporcji obiektu względem podmurówki. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową z 

zachowaniem pierwotnych proporcji otworów okiennych. 

Teren osiedla nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób 

z tymczasowymi problemami motorycznymi. W ciągach komunikacji kołowej oraz na styku z 

komunikacją pieszą występują liczne bariery strukturalne. Ścieżki piesze wykonane są z 

nierównych płyt betonowych. Bariery strukturalne występują również na wewnętrznych 

terenach osiedlowych i w strefach wejściowych do budynków. Wnętrza obiektów także nie są 

dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Problemem są też bariery 

niestrukturalne (wayfinding – znajdowanie drogi). Brakuje znaków komunikacji graficznej. 
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Kolejnym problemem jest mała liczba garaży oraz miejsc postojowych w stosunku do potrzeb 

mieszkańców. Osiedle jest wyposażone w elementy małej architektury (ławki, kosze na 

śmieci i latarnie). 

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano rozkładowy układ pomieszczeń z wejściem ze strefy 

komunikacji wewnętrznej mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. 

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone, a 

mieszkania są usytuowane z dostępem na dwie strony budynku i mogą być przewietrzane na 

przestrzał. W mieszkaniach zaprojektowane zostały małe loggie z widokiem na południe, co 

zapewnia dostęp do półprywatnej przestrzeni zewnętrznej. Większość pomieszczeń 

mieszkalnych spełnia obecne normy przestrzenne (pokój ogólny jest mniejszy o metr niż 

zalecany przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy, kuchnia, łazienka oraz pokój ogólny 

są optymalnego kształtu oraz wielkości), a wysokość pomieszczeń jest zgodna z 

obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę ubraniową. W 

mieszkaniach zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za wysokie progi, zbyt mało 

przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy). Kolejne wady 

mieszkania to wąski przedpokój, brak doświetlenia w łazience oraz niekorzystny, wydłużony 

kształt pokoju ogólnego, co powoduje utrudnienie w jego umeblowaniu.  
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Ryc.  41. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Słonecznej. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  42. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Słonecznej z wielkościami zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. 

Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. Zbigniew Moździerz (1996); fot. archiwum własne (2021) 
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Ryc.  43. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Słonecznej 3, proj. Edward Warcaba, lata realizacji 1963–1964. Źródło: fot. 

archiwum własne (2021) 
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Ryc.  44. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Słonecznej 2, proj. Edward Warcaba, lata realizacji 1963–1964. Źródło: fot. 

archiwum własne (2021) 
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5.7. Aleje 3-go Maja. Projekt Jerzy Dajewski, lata realizacji 1963–1965 

Położenie 

Osiedle położone jest w centralnej części Zakopanego, pomiędzy ul. Krupówki i Al. 3-

go Maja, przy ul. Weteranów Wojny, w sąsiedztwie Górnej Równi Krupowej. Istnieje wśród 

obiektów o podobnym charakterze architektonicznym (obiekty wielorodzinne od zachodu), 

dominując wysokością nad obiektami usługowymi od strony wschodniej, znajdującymi się 

przy ul. Staszica. 

 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

W skład zabudowy osiedlowej wchodzą cztery sześciokondygnacyjne bloki mieszkalne 

(punktowce). Od strony północnej osiedle graniczy z terenami Górnej Równi Krupowej. 

Wszystkie mieszkania od strony południowo-wschodniej posiadają balkony. Z ul. Weteranów 

Wojny możliwe jest bezpośrednie dojście i dojazd do osiedla. Cały teren osiedla jest spójny, z 

dużą ilością zieleni urządzonej, głównymi dojazdami oraz klarownie rozmieszczonymi 

traktami pieszymi niekolidującymi z traktami ruchu kołowego. W wewnętrznej części osiedla 

znajduje się skwer.  

 

Dostępność usług towarzyszących 

Osiedle jest zlokalizowane około 50 m od ul. Krupówki z licznymi sklepami, 

restauracjami, klubami i bankami. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, w obiekcie 
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wielorodzinnym (Al. 3-go Maja 5), znajdują się bank, apteka oraz obiekty opieki zdrowotnej, 

m.in. przychodnia stomatologiczna. 

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W obiektach zaprojektowano dwa typy mieszkań: dwu- i trzypokojowe z kuchnią, 

łazienką oraz przedpokojem. Rzut mieszkania dwupokojowego zaprojektowany został na 

kształcie prostokąta. Mieszkania są dobrze nasłonecznione, z balkonem od strony 

południowej. Mają układ rozkładowy. Wąski i długi przedpokój z wbudowaną szafą znajduje 

się w centralnej części mieszkania i rozprowadza inne funkcje. Mieszkanie jest przewietrzane 

narożnie. Posiada niedoświetloną małą łazienkę i dużą kuchnię od strony wschodniej. 

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych. Nie zaprojektowano również punktów usługowych, które miały działać na 

jego terenie. Wszystkie budynki osiedla zostały poddane modernizacji termicznej. Nowa 

warstwa ocieplenia pokryła oryginalną strukturę ścian, a wprowadzona kolorystyka tynku 

zewnętrznego dzieli wertykalnie elewację budynków, zwiększając wizualnie ich wysokość i 

proporcje budynku również w stosunku do podmurówki. Zmiana grubości ścian uwidoczniła 

otwory okienne. Wymieniono oryginalną stolarkę okienną na okna PCV, zachowując 

pierwotne proporcje otworów okiennych. Teren samego osiedla nie jest dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób z tymczasowymi problemami 

motorycznymi. Liczne bariery strukturalne występują na ciągach komunikacji kołowej oraz 

na ich styku z komunikacją pieszą. Chodniki wokół obiektów mieszkaniowych wykonane są z 

nierównych płyt betonowych. Bariery strukturalne występują również na wewnętrznych 

terenach osiedlowych i w strefach wejściowych do budynków. Tylko dojazdy zewnętrzne do 

osiedla zostały dostosowane do potrzeb mieszkańców z dysfunkcjami ruchu. Problemem są 

też bariery niestrukturalne (wayfinding – znajdowanie drogi). Brakuje znaków komunikacji 

graficznej. W obiektach jednak zauważalny jest brak wind i platform schodowych. Kolejnym 

problemem opisywanego założenia osiedlowego jest słabo rozwinięta baza parkingowa i 

postojowa, co zmusza mieszkańców do pozostawiania samochodów na ogólnodostępnych 

parkingach miejskich umiejscowionych wzdłuż ul. Weteranów Wojny, a to stanowi 

przeszkodę w komunikacji. Wytyczone przejścia posiadają nawierzchnię z płyt betonowych. 

Na terenie osiedla znajdują się elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i latarnie). 
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Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano rozkładowy układ pomieszczeń z wejściem ze strefy 

komunikacji wewnętrznej mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. 

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone a mieszkania są 

usytuowane z dostępem na dwie strony budynku. Mogą być przewietrzane jedynie 

narożnikowo. W mieszkaniach zaprojektowane zostały loggie z widokiem na południe, co 

zapewnia dostęp do półprywatnej przestrzeni zewnętrznej. Większość pomieszczeń 

mieszkalnych spełnia obecne normy przestrzenne (kuchnia jest mniejsza o metr niż zalecana 

przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy, łazienka, sypialnia oraz pokój ogólny są 

optymalnego kształtu oraz wielkości), a wysokość pomieszczeń jest zgodna z obowiązującą 

ustawą. W przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę ubraniową. Jednocześnie przedpokój 

jest wąski i ma wydłużony kształt. Kolejną wadą mieszkania jest brak doświetlenia w 

łazience. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za wysokie progi, 

zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  45. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy Al. 3-go Maja. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  46. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na Al. 3-go Maja (proj. Jerzy Dajewski, lata realizacji 1963–1965) z wielkościami zalecanymi 

przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. Zbigniew Moździerz (1996); 

archiwum własne (2021) 
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Ryc.  47. Osiedle mieszkaniowe przy Al. 3-go Maja, proj. Jerzy Dajewski, lata realizacji 1963–1965. Źródło: fot. archiwum 

własne (2020) 
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5.8. Ulica Kościelna. Projekt Edward Warcaba, lata realizacji 1965–1966 

Położenie 

Osiedle jest położone w zachodniej części Zakopanego, pomiędzy ul. Kościeliską, 

będącą najstarszą ulicą Zakopanego, a ul. ks. Stolarczyka. Znajduje się w sąsiedztwie 

tradycyjnej, zabytkowej zakopiańskiej zabudowy oraz innej wielorodzinnej zabudowy 

(obiekty przy ul. Kasprusie i ks. Stolarczyka). W niedalekim sąsiedztwie (około 100 m) 

zlokalizowane są tereny zielone Zakopanego – Polana Lipki. 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Na osiedle składa się siedem obiektów mieszkalnych, a ich usytuowanie na działce 

przypomina układ szachownicowy. Budynki zaprojektowano jako pięciokondygnacyjne 

punktowce. Do osiedla prowadzi ul. Kościelna, która łączy ul. Kościeliską i ul. ks. 

Stolarczyka. Budynki zostały zaprojektowane na rzutach zbliżonych do kwadratu. Teren 

osiedla jest spójny z wyznaczonymi dojściami pieszymi do budynków. Ruch pieszy i kołowy 

jest rozdzielony.  

 

Dostępność usług towarzyszących 

Na terenie osiedla znajduje się boisko wielofunkcyjne (do gry w piłkę ręczną, uliczną 

koszykówkę i piłkę siatkową), ścieżki z kostki betonowej, gdzie umieszczono ławki oraz stół 

do gry w tenisa stołowego. Osiedle znajduje się w sąsiedztwie siedziby Powiatowego Urzędu 

Pracy oraz terenów rekreacyjnych na Polanie Lipki. W pobliżu znajdują się również 

zabytkowe obiekty Zakopanego, m.in. willa „Koliba”, kościół na Pęksowym Brzyzku, 

karczma „U Wnuka”, a także przedszkola i Liceum Plastyczne w Zakopanem.  
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Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W obiektach zaprojektowano dwa typy mieszkań: jedno- i dwupokojowe z kuchnią, 

łazienką oraz przedpokojem. Rzut mieszkania dwupokojowego zaprojektowany został na 

kształcie prostokąta. Mieszkanie są dobrze nasłonecznione. Mają układ rozkładowy. Wąski i 

długi przedpokój znajduje się w centralnej części mieszkania i rozprowadza inne funkcje. 

Mieszkanie jest przewietrzane narożnie. Posiada niedoświetloną małą łazienkę i dużą 

kuchnię. 

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla jedynym wprowadzonym przekształceniem 

urbanistyczno-krajobrazowych jest wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. Wszystkie 

budynki zostały poddane termomodernizacji. Zmiana grubości ścian po przeprowadzonej 

termoizolacji spowodowała zagłębienie wizualne okien, co uwidoczniło dodatkowe podziały 

na elewacji oraz zmianę proporcji obiektu względem podmurówki. Nowa kolorystyka 

elewacji (odcienie beżowe, pomarańczowe, żółte) zmieniła charakter budynków. Wymieniono 

oryginalną stolarkę okienną na okna PCV, zachowano natomiast kształt otworów okiennych i 

podziały szprosów w oknach. Problemem jest brak wyznaczonych miejsc parkingowych i 

garaży, dlatego samochody są parkowane wzdłuż ciągu komunikacyjnego, co wpływa na 

zaburzenie estetyki terenu wokół budynków. Na terenie osiedla nie ma elementów małej 

architektury (ławki, kosze na śmieci i latarnie). Zauważalny jest także brak placu zabaw. 

Teren osiedla nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób z 

tymczasowymi problemami motorycznymi. Występują liczne bariery architektoniczne. 

Wnętrza obiektów również nie są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. 

Problemem są bariery niestrukturalne (wayfinding – znajdywanie drogi). Brakuje znaków 

komunikacji graficznej. 

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano rozkładowy układ pomieszczeń z wejściem ze strefy 

komunikacji wewnętrznej mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. 

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone, a mieszkania są 

usytuowane z dostępem na dwie strony budynku. Mogą być przewietrzane jedynie 

narożnikowo. W mieszkaniach zaprojektowane zostały loggie z widokiem dostępne z pokoju 

ogólnego, co zapewnia dostęp do półprywatnej przestrzeni zewnętrznej. Kuchnia i sypialnia 
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dla dwóch osób są mniejsze niż zalecania Komitety Ekonomicznego ONZ dla Europy, 

łazienka oraz pokój ogólny są optymalnego kształtu oraz wielkości. Wysokość pomieszczeń 

jest zgodna z obowiązującą ustawą. W przedpokojach nie zaplanowano miejsca na szafę 

ubraniową. Jednocześnie przedpokój jest wąski i ma wydłużony kształt. Kolejną wadą 

mieszkania jest brak doświetlenia w łazience. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery 

architektoniczne (za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w 

łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  48. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Kościelnej. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  49. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Kościelnej (proj. Edward Warcaba, lata realizacji 1965–1966) z wielkościami zalecanymi 

przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. archiwum własne (2014 i 2022) 
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Ryc.  50. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Kościelnej, proj. Edward Warcaba, lata realizacji 1965–1966. Źródło: fot. archiwum 

własne (2022) 



134 

 

5.9. Ulica Bolesława Piaseckiego, Jagiellońska za Warszawianką. Projekt autor 

nieznany, lata realizacji 1965–1969 

Położenie 

Osiedle jest położone we wschodniej części Zakopanego, przy ul. Jagiellońskiej. 

Obiekty znajdują się w sąsiedztwie zróżnicowanej zabudowy pod względem funkcji oraz 

formy, gdzie można wyróżnić drewniane obiekty jednorodzinne, zabytkowe obiekty, 

wielorodzinną zabudowę oraz obiekty handlowe i usługowe.  

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Osiedle składa się pięciu takich samych obiektów wielorodzinnych oraz jednego o innej 

formie (ul. Piaseckiego 28), ukończonego w roku 1979. Obiekty usytuowane są wzdłuż 

jednokierunkowej ul. Piaseckiego. Budynki zaprojektowano jako pięciokondygnacyjne 

punktowce na rzutach zbliżonych do kwadratu. Teren osiedla jest spójny, z wyznaczonymi 

dojściami pieszymi do budynków. Ruch pieszy i kołowy jest rozdzielony.  

 

Dostępność usług towarzyszących 

Położenie osiedla umożliwia szybki dostęp do miejsc rekreacyjnych w mieście, tj. Parku 

im. Lecha Kaczyńskiego, parku wodnego, terenów Bachledzkiego Wierchu oraz Antałówki. 

W pobliżu mieści się również dworzec autobusowy i kolejowy, liczne sklepy spożywcze, 

apteka, przychodnia zdrowia, przedszkola, postój taksówek, supermarkety, restauracje oraz 

komenda Policji. 
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Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W obiektach zaprojektowano mieszkania jedno- i dwupokojowe z kuchnią, łazienką 

oraz przedpokojem. Rzut mieszkania dwupokojowego zaprojektowany został na kształcie 

prostokąta. Mieszkania są dobrze nasłonecznione, każde w pokoju ogólnym posiada balkon 

francuski. Wąski i długi przedpokój z wbudowaną szafą znajduje się w centralnej części 

mieszkania i wprowadza do sypialni, niedoświetlonej łazienki i pokoju ogólnego, z którego 

jest dostępna doświetlona kuchnia. Mieszkanie jest przewietrzane narożnikowo. Mieszkańcy 

posiadają własne ogródki zlokalizowane bezpośrednio przy wejściach do mieszkań na 

pierwszej kondygnacji. 

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych. Nie zaprojektowano również punktów usługowych, które miały działać na 

jego terenie. Wszystkie budynki osiedla zostały poddane modernizacji termicznej. Nowa 

warstwa ocieplenia pokryła oryginalną strukturę ścian, a wprowadzona kolorystyka tynku 

zewnętrznego dostosowana została do oryginalnego koloru obiektów. Zmiana grubości ścian 

uwidoczniła otwory okienne. Wymieniono oryginalną stolarkę okienną na okna PCV, 

zachowując pierwotne proporcje otworów okiennych. Teren samego osiedla nie jest 

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób z tymczasowymi 

problemami motorycznymi. Liczne bariery strukturalne występują na ciągach komunikacji 

kołowej oraz na ich styku z komunikacją pieszą. Chodniki wokół obiektów mieszkaniowych 

wykonane są z nierównych płyt betonowych. Bariery strukturalne występują również na 

wewnętrznych terenach osiedlowych i w strefach wejściowych do budynków. Tylko dojazdy 

zewnętrzne do osiedla zostały dostosowane do potrzeb mieszkańców z dysfunkcjami ruchu. 

Problemem są także bariery niestrukturalne (wayfinding – znajdowanie drogi). Brakuje 

znaków komunikacji graficznej. W obiektach zauważalny jest jednak brak wind i platform 

schodowych. Kolejnym problemem opisywanego założenia osiedlowego jest słabo rozwinięta 

baza parkingowa i postojowa. 

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano układ pomieszczeń z wejściem ze strefy komunikacji 

wewnętrznej mieszkania do wąskiej i długiej sypialni, łazienki oraz pokoju ogólnego, z 

którego jest dostęp do wydzielonej i doświetlonej kuchni. Wszystkie pomieszczenia w 

mieszkaniu są małe i nie spełniają obecnie norm zalecanych przez Komitet Ekonomiczny 
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ONZ dla Europy. Wysokość pomieszczeń jest zgodna z obowiązującą ustawą. W 

wydłużonych przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę ubraniową. Sypialnia i 

przedpokój mają zawężone możliwości aranżacji ze względu na niekorzystny kształt. Wadą 

mieszkania jest też brak doświetlenia w łazience. W mieszkaniach zauważalne są liczne 

bariery architektoniczne (za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni manewrowej w 

przedpokoju i w łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  51. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ulicy Bolesława Piaseckiego. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  52. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Piaseckiego z wielkościami zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. 

Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. archiwum własne (2017 i 2022) 
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Ryc.  53. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Piaseckiego. Źródło: fot. archiwum własne (2022) 
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5.10. Ulica Władysława Orkana. Projekt Edward Warcaba, lata realizacji 1966–1972 

Położenie 

Bloki mieszkalne są położone w południowej części Zakopanego, pomiędzy ul. Orkana 

i ul. Partyzantów. Obiekty znajdują się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 

pensjonatowej, usługowej oraz użyteczności publicznej i sportowej. W pobliżu zlokalizowane 

są przykłady architektury okresu międzywojennego, np. willa Kubicy przy ul. Orkana 9 

(1933–1934, proj. Prot Komornicki), willa „Iskra” przy ul. Grunwaldzkiej 22 (1935, proj. 

Marian Wimmer), willa Sendzimirów przy ul. Orkana 13 (1936, proj. Stanisława i Marian 

Wimmerowie), willa „Eugenia” przy ul. Na Wilcznik 18 (1936, proj. Marian Wimmer). 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

W skład zabudowy osiedlowej wchodzą cztery budynki mieszkalne (klatkowce) 

zaprojektowane na rzutach przesuniętych w stosunku do siebie prostokątów. Mieszkania w 

każdym z budynków zlokalizowane są na czterech kondygnacjach. Lokale mieszkalne na 

parterze posiadają przylegające ogródki i osobne wejścia. Dojazd do opisywanego zespołu 

budynków jest możliwy jedynie od strony ul. Orkana. Balkony mieszkań zwrócone są na 

południowy zachód. Wejścia do obiektów zaprojektowano od strony północno-wschodniej. 

Układ komunikacyjny nie rozdziela ruchu pieszego i jezdnego na osiedlu. Wyznaczono 

miejsca postojowe. Pomiędzy blokami zostały wytyczone nieliczne ścieżki i dojścia do 

budynków. Cały teren osiedla jest spójny, pełen zieleni wysokiej. Osiedle jest zamykane (od 

strony bramy wjazdowej znajdują się zautomatyzowane szlabany). 
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Dostępność usług towarzyszących 

Na terenie osiedla (ul. Orkana 5a) w przyziemiu obiektu przewidziany został lokal 

usługowy, który obecnie jest wykorzystywany jako przychodnia zdrowia. W sąsiedztwie 

osiedla znajduje się szkoła podstawowa z boiskiem wielofunkcyjnym, kino, sklepy 

spożywcze, restauracje, gabinety lekarskie, kino i inne usługi. Osiedle zlokalizowane jest w 

centrum Zakopanego, od południowej strony ul. Krupówki. W odległości około 200 m 

znajduje się Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego. 

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

Występują trzy typy mieszkań w budynkach: jedno-, dwu- i trzypokojowe z kuchnią, 

łazienką oraz przedpokojem. Mieszkania dwupokojowe są dobrze nasłonecznione. Mają układ 

rozkładowy z bardzo dużym przedpokojem i doświetloną kuchnią. Łazienka jest 

niedoświetlona. Pokój ogólny z balkonem doświetlony jest od strony południowej. 

Mieszkanie przewietrzane jest na przestrzał. 

 

Stan obecny 

Po przeprowadzonej modernizacji termicznej ścian zewnętrznych zwiększyła się ich 

grubość, co spowodowało zagłębienie wizualne okien i uwidoczniło podziały na elewacji oraz 

zmianę proporcji obiektu względem podmurówki. Renowacja kolorystyczna wprowadziła 

dodatkowe ciemniejsze horyzontalne pasy, podkreślające linie balkonów, wydłużając 

optycznie proporcje obiektów. Wymieniono oryginalną stolarkę okienną na okna PCV, 

zachowano natomiast kształt otworów okiennych i podziały szprosów w oknach. Na terenie 

osiedla nie pojawiają się rozwiązania dostosowujące podjazdy i dojścia do budynków do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynki mieszkalne nie posiadają wind. Problemem 

są bariery niestrukturalne (wayfinding – znajdywanie drogi). Brakuje znaków komunikacji 

graficznej. Wytyczone przejścia posiadają nawierzchnię z kostki brukowej.  

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej 

mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. Pomieszczenia przeznaczone na 

stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z dostępem na dwie 

strony budynku, mogą być przewietrzane na przestrzał oraz narożnikowo. W mieszkaniach 

zaprojektowane zostały pomieszczenia z balkonami z widokiem na południe. Wszystkie 

pomieszczenia w mieszkaniu są małe i nie spełniają obecnie norm zalecanych przez Komitet 
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Ekonomiczny ONZ dla Europy. Wysokość pomieszczeń jest zgodna z obowiązującą ustawą. 

W dużych przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę ubraniową. Sypialnia, pokój ogólny i 

przedpokój mają zawężone możliwości aranżacji ze względu na niekorzystny kształt. Wadą 

mieszkania jest również brak doświetlenia w łazience. W mieszkaniach zauważalne są liczne 

bariery architektoniczne (za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni manewrowej w 

przedpokoju i w łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  54. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Władysława Orkana. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  55. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Władysława Orkana (proj. Edward Warcaba, lata realizacji 1966–1972) z wielkościami 

zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. archiwum własne 

(2017 i 2022) 
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Ryc.  56. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Władysława Orkana proj. Edward Warcaba, lata realizacji 1966–1972 Źródło: fot. 

archiwum własne (2022)  
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5.11. Ulica Kasprusie. Projekt Jerzy Dajewski, Zenon Remi, Stanisław Tylka, urb. Zofia 

Szpakowska, lata realizacji 1974–1975 

Położenie 

Osiedle jest położone w zachodniej części Zakopanego, pomiędzy ul. Kasprusie, ul. Pod 

Lipkami i ul. ks. Stolarczyka, w sąsiedztwie drewnianych obiektów jednorodzinnych, innej 

wielorodzinnej zabudowy (obiekty przy ul. ks. Stolarczyka oraz ul. Kościelnej) oraz obiektów 

usługowych. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są tereny zielone Zakopanego – 

Polana Lipki. 

 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

W skład zabudowy osiedlowej wchodzi siedem trzykondygnacyjnych budynków 

(klatkowców) zaprojektowanych na rzutach prostokątów oraz jeden punktowiec. Główne 

ulice okalające osiedle to ulice oraz Pod Lipkami. Dojazd do opisywanego zespołu budynków 

jest możliwy od strony ul. Kasprusie i ul. ks. Stolarczyka. Do ul. Kasprusie prowadzi dojście 

piesze. Lokale mieszkalne na parterze posiadają przylegające ogródki i osobne wejścia. 

Balkony mieszkań zwrócone są na południe. Wejścia do obiektów zaprojektowano od strony 

północnej. Na osiedlu wyznaczono miejsca postojowe. Pomiędzy blokami zostały wytyczone 

nieliczne ścieżki i dojścia do budynków. Cały teren osiedla jest spójny, pełen zieleni i posiada 

wytyczone główne dojazdy, place manewrowe, parkingi. Osiedle jest zamykane (od strony 

bramy wjazdowej znajdują się zautomatyzowane szlabany). 
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Dostępność usług towarzyszących 

W sąsiedztwie osiedla znajduje się szkoła podstawowa z boiskiem wielofunkcyjnym, 

sklepy spożywcze, Urząd Pracy, restauracje, gabinety lekarskie, kino i inne usługi. Osiedle 

zlokalizowane jest blisko centrum Zakopanego, od południowo-zachodniej strony ul. 

Krupówki. Bezpośrednio sąsiaduje z terenami Polany Lipki.  

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W obiektach zaprojektowano mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe z 

kuchnią, łazienką oraz przedpokojem. Mieszkanie ma układ rozkładowy i jest przewietrzane 

na przestrzał. Przedpokój w centralnej części mieszkania rozprowadza inne funkcje. Łazienka 

znajduje się od strony północnej. Wejścia do budynków są zlokalizowane od strony 

północnej. 

 

Stan obecny 

Wszystkie obiekty osiedla zostały poddane modernizacji termicznej. Nowy kolor 

elewacji i zwiększenie grubości ścian spowodowały znaczne zmiany oryginalnego charakteru 

budynków. Elewacje obiektów nie są również spójne ze względu na kolejne nawarstwienia 

wprowadzane przez poszczególnych użytkowników, np. samowolna zmiana balustrad 

balkonowych oraz zabudowa loggii od strony północnej pojedynczym szkleniem. 

Niekoordynowana przez spółdzielnię wymiana okien doprowadziła do zmiany stolarki 

okiennej na okna PCV w różnych kolorach.  

Pomimo modernizacji powierzchni chodników teren osiedla nie jest dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie zastosowano podstawowych udogodnień, jak np. 

rampy, oraz nie usunięto barier strukturalnych, które występują w ciągach komunikacji 

kołowej oraz na ich styku z komunikacją pieszą. Niedogodności można również zauważyć na 

wewnętrznych terenach osiedlowych i w strefach wejściowych do budynków. Także wnętrza 

obiektów nie są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Nie rozwiązano 

problemu barier niestrukturalnych. Brakuje czytelnych znaków komunikacji graficznej. 

Kolejnym problemem osiedla jest brak miejsc parkingowych. Samochody, dla których 

brakuje miejsc, parkowane są na placu między blokami. Na osiedlu nie ma placu zabaw dla 

dzieci. Urządzenia małej architektury wymagają napraw bądź wymiany.  
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Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej 

mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. Pomieszczenia przeznaczone na 

stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z dostępem na dwie 

strony budynku, mogą być przewietrzane na przestrzał. W mieszkaniach pierwszego piętra 

zaprojektowane zostały loggie z widokiem na południe, co zapewnia dostęp do półprywatnej 

przestrzeni zewnętrznej. Mieszkania piętra drugiego i trzeciego poosiadają również balkony 

od strony północnej. Pokój ogólny, kuchnia i łazienka mają odpowiednią wielkość, sypialnia 

jest mała i nie spełnia obecnie norm zalecanych przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla 

Europy. Pokój ogólny i łazienka są optymalnego kształtu oraz wielkości, a wysokość 

pomieszczeń jest zgodna z obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano miejsce na 

szafę ubraniową. Jednocześnie przedpokój ma zawężone możliwości aranżacji ze względu na 

ustawienie wejść do kolejnych pomieszczeń. Wadą mieszkania jest również brak doświetlenia 

w łazience. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery architektoniczne (stopnie na 

wejściu z galerii do mieszkań, za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni manewrowej w 

przedpokoju i w łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  57. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Kasprusie. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  58. Schemat rzutu pierwszego piętra oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w budynku 

wielorodzinnym na ul. Kasprusie (proj. Jerzy Dajewski, Zenon Remi, Stanisław Tylka, urb. Zofia Szpakowska, lata realizacji 

1974–1975) z wielkościami zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki 

mieszkalne – fot. Zbigniew Moździerz (1996); archiwum własne (2021) 
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Ryc.  59. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Kasprusie, proj. Jerzy Dajewski, Zenon Remi, Stanisław Tylka, urb. Zofia 

Szpakowska, lata realizacji 1974–1975. Źródło: fot. archiwum własne (2021) 
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5.12. Łukaszówki-Zborowskiego. Etap I – projekt Stanisław Miroszewski, lata realizacji 

1972–1974; etap II – projekt Edward Warcaba, lata realizacji 1976–1979 

Położenie 

Osiedle znajduje się w ścisłym centrum miasta, pomiędzy najbardziej reprezentacyjną 

ulicą Zakopanego – ul. Krupówki a Al. 3-go Maja i w sąsiedztwie największych terenów 

zielonych Zakopanego – Równi Krupowej. Istnieje wśród zabudowy regionalnej noszącej 

cechy zabytkowe oraz w sąsiedztwie Kościoła Świętej Rodziny (proj. Józef Pius Dziekoński, 

1879–1896).  

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

W skład zabudowy wchodzą trzy typy budynków budowane w dwóch etapach. Obiekty 

z adresem Łukaszówki nr 4 i 5 (czterokondygnacyjne klatkowce) oraz Łukaszówki nr 7 i 8 

(sześciokondygnacyjne punktowce) zrealizowane zostały w pierwszym etapie w latach 1972–

1974, według projektu Stanisława Miroszewskiego. W przyziemiu obiektów nr 4 

zaprojektowana została funkcja usługowa. Obecnie mieści się w nich Biblioteka Publiczna 

im. S. Żeromskiego. Pozostałe obiekty, projektu Edwarda Warcaby, realizowane były w 

latach 1976–1979 jako drugi etap. Istnieją one z adresem ul. Zborowskiego nr 1, 3, 5. W skład 

tej zabudowy wchodzą trzy czterokondygnacyjne budynki mieszkalne (galeriowce). Lokale 

mieszkalne na parterze posiadają przylegające ogródki i osobne wejścia. Odrębne klatki 

schodowe prowadzą do galerii zapewniającej dostęp do mieszkań. Balkony mieszkań 

zwrócone są na południe. Układ komunikacyjny osiedla oparty jest na zasadzie rozdziału 

ruchu pieszego i jezdnego. Na osiedlu nie ma garaży, lecz częściowo są wytyczone miejsca 

postojowe. Pomiędzy Al. 3-go Maja a blokami znajduje się parking dla autobusów i parking 
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miejski, który jednak nie jest użytkowany przez mieszkańców osiedla. Pomiędzy blokami 

zostały wytyczone ścieżki i dojścia do budynków. Cały teren osiedla jest spójny, pełen zieleni 

wysokiej.  

 

Dostępność usług towarzyszących 

Na terenie osiedla funkcjonuje Biblioteka Młodzieżowa im. Stefana Żeromskiego, salon 

optyczny, Prywatne Technikum Hotelarskie i Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego. 

W najbliższym sąsiedztwie osiedla znajdują się kancelarie prawne, gabinety lekarskie, liczne 

sklepy, restauracje, kluby oraz inne obiekty usługowe zlokalizowane na ul. Krupówki. Po 

przeciwnej stronie Al. 3-go Maja znajduje się Równia Krupowa. Przy ul. Zborowskiego 

usytuowany jest dom handlowy „Granit” oraz sklep „Lidl”. Przy osiedlu jest zlokalizowany 

Kościół Świętej Rodziny w Zakopanem (1879–1896, proj. Józef Pius Dziekoński). 

Opisywany teren poza trasami biegowymi na Równi Krupowej, sezonowo działającym 

lodowiskiem nie posiada znaczących udogodnień rekreacyjnych.  

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego (ul. Zborowskiego 1) 

W obiektach zaprojektowano mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe z 

kuchnią, łazienką oraz przedpokojem. Mieszkania dwupokojowe są dobrze nasłonecznione, a 

na wyższych piętrach posiadają balkon od strony południowej. Mają układ rozkładowy i są 

przewietrzane na przestrzał. Posiadają niedoświetloną małą łazienkę bez umywalki i małą 

kuchnię doświetloną przez galerię od strony północnej. Mieszkańcy posiadają własne ogródki 

zlokalizowane bezpośrednio przy wejściach do mieszkań na pierwszej kondygnacji.  

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla wprowadzono rozbudowę w formie zabudowy 

podcienia w budynku Zborowskiego nr 3, tworząc w nim nowe pomieszczenia użytkowe. 

Jednocześnie punkty usługowe działające na terenie osiedla zmieniły swoje pierwotne 

przeznaczenie. Nastąpiło również dogęszczenie układu zabudowy mieszkaniowej. W roku 

2001 dobudowano do obiektu Łukaszówki 4 moduł mieszkalny z klatką schodową, 17 

mieszkaniami i garażem podziemnym. Wszystkie obiekty osiedla zostały poddane 

modernizacji termicznej. Nowy kolor elewacji i zwiększenie grubości ścian spowodowały 

znaczne zmiany oryginalnego charakteru budynków. Elewacje obiektów nie są również 

spójne ze względu na kolejne nawarstwienia wprowadzane przez poszczególnych 

użytkowników, np. samowolne zabudowanie loggii pojedynczym szkleniem. 
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Niekoordynowana przez spółdzielnię wymiana okien doprowadziła do zmiany stolarki 

okiennej okna PCV w różnych kolorach. Nie zachowano także oryginalnych podziałów okien. 

Pomimo modernizacji powierzchni chodników teren osiedla nie jest dostosowany do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. Nie zastosowano podstawowych udogodnień, jak np. rampy, 

oraz nie usunięto barier strukturalnych, które występują w ciągach komunikacji kołowej oraz 

na ich styku z komunikacją pieszą. Niedogodności można też zauważyć na wewnętrznych 

terenach osiedlowych i w strefach wejściowych do budynków. Także wnętrza obiektów nie są 

dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Nie rozwiązano problemu barier 

niestrukturalnych. Brakuje czytelnych znaków komunikacji graficznej. Pierwotnie 

projektowane miejsca parkingowe prostopadłe, z dwóch stron ul. Zborowskiego, nie zostały 

nigdy zrealizowane, dlatego jednym z największych problemów opisywanego osiedla jest 

brak miejsc parkingowych. Na osiedlu nie ma placu zabaw dla dzieci. Urządzenia małej 

architektury wymagają napraw bądź wymiany.  

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej 

mieszkania (wiatrołap i przedpokój) do kuchni, pokoju ogólnego i łazienki. Sypialnia 

dostępna jest z pokoju ogólnego. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są dobrze 

doświetlone, a mieszkania są usytuowane z dostępem na dwie strony budynku, mogą więc 

być przewietrzane na przestrzał. W mieszkaniach zaprojektowane zostały loggie z widokiem 

na południe, co zapewnia dostęp do półprywatnej przestrzeni zewnętrznej. Kuchnia i sypialnia 

są małe i nie spełniają obecnie norm zalecanych przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla 

Europy. Pokój ogólny i łazienka są optymalnego kształtu oraz wielkości, a wysokość 

pomieszczeń jest zgodna z obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano miejsce na 

szafę ubraniową. Jednocześnie przedpokój ma zawężone możliwości aranżacji ze względu na 

ustawienie wejść do kolejnych pomieszczeń. Wadą mieszkania jest też brak doświetlenia w 

łazience i brak miejsca na umywalkę. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery 

architektoniczne (stopnie na wejściu z galerii do mieszkań, za wysokie progi, zbyt mało 

przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  60. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy u. Zborowskiego. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  61. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Zborowskiego (projekt Edward Warcaba, lata realizacji 1976–1979) z wielkościami 

zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. Zbigniew Moździerz 

(1996); archiwum własne (2021) 
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Ryc.  62. Osiedle mieszkaniowe Łukaszówki-Zborowskiego, etap I, Łukaszówki, projekt Stanisław Miroszewski, lata 

realizacji 1972–1974. Źródło: fot. archiwum własne (2023) 
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Ryc. 1. Osiedle mieszkaniowe Łukaszówki-Zborowskiego, etap II, bloki ul. Zborowskiego, proj. Edward Warcaba, lata 

realizacji 1976–1979. Źródło: fot. archiwum własne (2021) 
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5.13. Osiedle Szymony-Chramcówki. Etap I – projekt Wojewódzkie Biuro Projektów w 

Krakowie Pracownia Wielobranżowa, rok wykonania projektu 1974; etap II – projekt 

arch. Danuta Kopkowicz, urb. Adam Hrabal, lata realizacji 1976–1982 

Położenie 

Osiedle zlokalizowane zostało w północno-wschodniej części Zakopanego, przy 

wjeździe do miasta od strony Nowego Targu. Jego zabudowa przebiega równolegle do ul. 

Szymony. Osiedle istnieje w sąsiedztwie obiektów wielorodzinnych od północy, a od 

południa wśród zabudowy jednorodzinnej, dominując nad nimi wysokością. 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

W skład zabudowy osiedla wchodzą trzy typy budynków budowane w dwóch etapach: 

cztery punktowe bloki mieszkalne na ul. Szymony 1, 2, 3, 4, 5 zaprojektowane w 

Wojewódzkim Biurze Projektów w Krakowie, Pracownia Wielobranżowa oraz sześć 

obiektów mieszkalnych ul. Szymony 5, 6, 7, 8 i dwa obiekty mieszkalne z funkcją handlowo-

usługową, ul. Chramcówki 2 i 3 zaprojektowane przez Danutę Kopkowicz i Adama Hrabala. 

Budynki mają po pięć kondygnacji z wejściami od strony wschodniej. Wejście do 

punktowców znajduje się od strony północno-wschodniej. Obiekty ul. Szymony 1, 2, 3, 4, 5 

zostały zaprojektowane na rzutach zbliżonych do kwadratu o wysokość pięciu kondygnacji. 

Przy bocznych drogach dojazdowych znajdują się zatoki parkingowe. Droga dojazdowa od ul. 

Szymony jest dwukierunkowa, z wytyczonymi traktami ruchu pieszego. Komunikacja 

wewnątrz osiedla jest uporządkowana. Na terenie osiedla znajdują się elementy małej 

architektury (place zabaw dla dzieci, ławki, kosze, lampy). Osiedle jest zamykane (od strony 

bramy wjazdowej znajdują się zautomatyzowane szlabany).  
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Dostępność usług towarzyszących 

W pobliżu osiedla znajduje się Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Starostwo 

Powiatowe, Urząd Skarbowy, urząd pocztowy oraz przychodnia zdrowia. Obok mieści się 

przedszkole, natomiast w odległości około 50 m znajduje szkoła podstawowa. W bliskim 

sąsiedztwie są również hala sportowa oraz ścieżki rowerowe. 

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W obiekcie występują trzy typy mieszkań: dwu- (o różnych rzutach) i trzypokojowe z 

kuchnią, łazienką oraz przedpokojem. Mieszkania dwupokojowe są dobrze nasłonecznione, 

każde z małym balkonem od strony południowej. Mają układ rozkładowy i są przewietrzane 

narożnie. Posiadają niedoświetloną małą łazienkę i doświetloną kuchnię. 

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych. Wszystkie obiekty zostały poddane modernizacji termicznej, co zmieniło ich 

charakter. Zwiększyła się grubość ścian, co spowodowało zagłębienie wizualne okien. 

Renowacja kolorystyczna i wprowadzenie ciemniejszych horyzontalnych podziałów na 

elewacji obiektów zmieniło ich pierwotny charakter i pogłębiło zmianę jego proporcji 

względem podmurówki. Nowa kolorystyka elewacji (pomarańczowa elewacja z poziomymi 

brązowymi pasami wysokości okien) pokryła oryginalną strukturę i zmieniła wygląd osiedla. 

Wymieniono oryginalną stolarkę okienną na okna PCV bez zachowania oryginalnych 

podziałów w oknach. Dojazdy i dojścia do obiektów zostały uporządkowane, a bariery 

architektoniczne zlikwidowane. Brak jest natomiast udogodnień dla osób z 

niepełnosprawnościami wewnątrz obiektów. Problemem są również bariery niestrukturalne 

(wayfinding – znajdowanie drogi). Brakuje znaków komunikacji graficznej. 

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej 

mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. Pomieszczenia przeznaczone na 

stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z dostępem na dwie 

strony budynku, mogą być przewietrzane tylko narożnikowo. W mieszkaniach 

zaprojektowane zostały loggie. Wszystkie pomieszczenia są małe i nie spełniają obecnie norm 

zalecanych przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Wysokość pomieszczeń jest 
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zgodna z obowiązującą ustawą. W wydłużonych przedpokojach zaplanowano miejsce na 

szafę ubraniową. Jednocześnie przedpokój ma zawężone możliwości aranżacji ze względu na 

niekorzystny kształt. Wadą mieszkania jest też brak doświetlenia w łazience. W mieszkaniach 

zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni 

manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  63. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Szymony. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  64. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Szymony (proj. Wojewódzkie Biuro Projektów w Krakowie Pracownia Wielobranżowa, rok 

wykonania projektu 1974) z wielkościami zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; 

bloki mieszkalne – fot. archiwum własne (2014 i 2021) 
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Ryc.  65. Osiedle Szymony-Chramcówki, etap I, ul. Szymony 1, 2, 3, 4; Wojewódzkie Biuro Projektów w Krakowie 

Pracownia Wielobranżowa, rok wykonania projektu 1974. Źródło: fot. archiwum własne (2021) 
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Ryc.  66. Osiedle Szymony-Chramcówki, etap II bloki ul. Szymony, proj. arch. Danuta Kopkowicz, urb. Adam Hrabal, lata 

realizacji 1976–1982. Źródło: fot. archiwum własne (2022) 
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5.14. Ulica Chramcówki. Projekt Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa 

Miejskiego – Miastoprojekt w Krakowie; lata realizacji 1968–1970 

Położenie 

Osiedle jest zlokalizowane w północnej części miasta, przy jednej z najstarszych ulic 

Zakopanego, a tym samym głównym trakcie łączącym wjazd do Zakopanego z dworcami 

PKP i PKS. Obiekty są wkomponowane w jednorodzinną niską zabudowę, zabudowę 

użyteczności publicznej oraz zabudowę pensjonatową. Osiedle istnieje wśród obiektów o 

niejednorodnych charakterze architektonicznym. 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Cztery budynki (klatkowce) o czterech kondygnacjach ułożone są prostopadle do ul. 

Chramcówki, z której jest bezpośredni dojazd do osiedla. W skład zabudowy wchodzi jeden 

typ budynku z charakterystycznym tarasem na ostatnim piętrze oraz stropodachem podpartym 

słupami. Stropodach został zaprojektowany tak, aby nie zacieniać tarasu. Z balkonów 

mieszkań na parterze możliwe jest bezpośrednie wyjście na zewnątrz. Od strony południowej 

mieszkania mają balkony. W centralnej części osiedla zlokalizowany jest owalny skwer, a 

przy drodze dojazdowej mieszczą się garaże oraz miejsca postojowe. Układ komunikacyjny 

zakłada rozdział ruchu pieszego i kołowego. 

 

Dostępność usług towarzyszących 

Lokalizacja osiedla zapewnia szybki dostęp do obiektów usługowo-handlowych i 

terenów rekreacyjnych. Osiedle położone jest przy jednym z głównych traktów Zakopanego. 
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W bliskiej odległości zlokalizowane są dworce PKS i PKP, szkoła podstawowa z halą 

sportową, kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Zakopanem (1988–1994, proj. Janusz 

Ingarden), sklepy, Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, budynki Starostwa 

Powiatowego i Urzędu Skarbowego, urząd pocztowy, przychodnia zdrowia oraz willa „Pod 

Matka Boską”. W sąsiedztwie osiedla znajdują się rozległe tereny zielone parku wokół 

Starostwa Powiatowego (dawniej Zakład Klimatyczny dra Andrzeja Chramca) oraz plac 

zabaw. 

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W budynkach występują trzy typy mieszkań: jedno-, dwu-, i trzypokojowe z kuchnią, 

łazienką oraz przedpokojem. Mieszkanie dwupokojowe jest narożne i dobrze nasłonecznione. 

Ma układ rozkładowy z długim i wąskim przedsionkiem, z którego jest dostęp do dużej 

doświetlonej kuchni i korytarza, z którego zaś jest wejście do doświetlonej łazienki, sypialni z 

dużym balkonem i pokoju ogólnego również z balkonem. Mieszkanie jest przewietrzane 

narożnikowo.  

 

Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych. Wszystkie budynki zostały poddane modernizacji termicznej. Nowa warstwa 

ocieplenia pokryła oryginalną strukturę ścian, wprowadzono nową kolorystykę, która 

podkreśla podziały na elewacji poprzez zaznaczenie ciemniejszym kolorem balkonów, 

podmurówki, a w niektórych obiektach słupów podtrzymujących stropodach na ostatniej 

kondygnacji. Zmiana grubości ścian uwidoczniła otwory okienne i spowodowała zmiany 

proporcji obiektu względem podmurówki. W części mieszkań wymieniono oryginalną 

stolarkę okienną na okna PCV, zachowując pierwotne proporcje otworów okiennych. Po 

przeprowadzonej renowacji kolorystycznej elewacji obiekty nieznacznie różnią się między 

sobą. Na terenie osiedla nie pojawiają się rozwiązania ułatwiające poruszanie się i dojścia do 

budynków osób z niepełnosprawnościami, a bariery strukturalne występują na ciągach 

komunikacji kołowej oraz na ich styku z komunikacją pieszą. Budynki mieszkalne nie są 

wyposażone w windy. Problemem są również bariery niestrukturalne (wayfinding – 

znajdowanie drogi). Brakuje znaków komunikacji graficznej. Teren wokół osiedla jest 

uporządkowany. Poza ogólnym i skromnym wyposażeniem w obiekty małej architektury i 

placem między budynkami osiedlowymi teren nie posiada ławek, latarni, koszy na śmieci. 
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Problemem dla mieszkańców jest zbyt mała liczba miejsc parkingowych. Potrzebna jest także 

modernizacja obszaru zieleni w granicach osiedla.  

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej 

mieszkania z wiatrołapu do kuchni, a z przedpokoju, który znajduje się na przedłużeniu 

wiatrołapu, do pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. Pomieszczenia przeznaczone na stały 

pobyt ludzi są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z dostępem na dwie strony 

budynku i mogą być przewietrzane jedynie narożnikowo. W mieszkaniach zaprojektowane 

zostały loggie oraz balkony. Większość pomieszczeń spełnia obecnie norm zalecanych przez 

Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Mniejszy niż zalecają normy jest pokój ogólny. 

Wszystkie pomieszczenia mają optymalny kształt, a wysokość pomieszczeń jest zgodna z 

obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę ubraniową. 

Jednocześnie przedpokój ma zawężone możliwości aranżacji ze względu na ustawienie wejść 

do kolejnych pomieszczeń. W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za 

wysokie progi, zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak 

windy).  
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Ryc.  67. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Chramcówki. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  68. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Chramcówki (projekt Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego – 

Miastoprojekt w Krakowie; lata realizacji 1968–1970) z wielkościami zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla 

Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. archiwum własne (2015 i 2020) 
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Ryc.  69. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Chramcówki, projekt Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego – 

Miastoprojekt w Krakowie; lata realizacji 1968–1970. Źródło: fot. archiwum własne (2021) 
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5.15. Osiedle na ul. Jagiellońskiej. Etap I – projekt Wojewódzkie Biuro Projektów w 

Krakowie, lata realizacji 1962–1964; etap II – projekt Zbigniew Gorazdowski296, lata 

realizacji 1968–1969; etap III – projekt Danuta Kopkowicz, lata realizacji 1977–1978 

Położenie 

Budynki wielorodzinne położone są w bezpośrednim sąsiedztwie dworców PKP i PKS, 

w północno-wschodniej części Zakopanego, na południowo-zachodnim zboczu 

Bachledzkiego Wierchu. Obiekty znajdują się w sąsiedztwie zróżnicowanym pod względem 

funkcji oraz formy zabudowy. Na ul. Jagiellońskiej można wyróżnić obiekty jednorodzinne, 

wielorodzinne oraz usługowe. Zróżnicowana jest również ich forma – drewniane zabytkowe 

obiekty powstałe w stylu zakopiańskim, m.in. willa „Konstantynówka”, sąsiadują z kolonią 

domków dwurodzinnych (proj. Anna Górska), Muzeum Władysława Hasiora oraz 

wielorodzinną zabudową mieszkaniową. 

 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

W skład zabudowy wchodzą trzy typy budynków budowane w trzech etapach. Obiekty 

z adresem Jagiellońska 1b i 1c to czterokondygnacyjne klatkowce zrealizowane na wzór 

budynków wielorodzinnych przy ul. Droga do Tadziaków (analizowanych w pracy 

wcześniej). Obiekty Jagiellońska 1 i 2 to bloki mieszkalne (punktowce) połączone w 

pierwszej kondygnacji przestrzenią lokali usługowych, projektu Danuty Kopkowicz. Budynki 

mają po pięć kondygnacji. Tylko najmniejsze mieszkania na ostatnim piętrze nie posiadają 

 
296 Według przekazu ustnego Krystyny Gorazdowskiej.  
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loggii. Wejścia do budynków są zlokalizowane na ich północno-zachodnich i południowo-

wschodnich ścianach. 

W skład zabudowy osiedlowej wchodzą również dwa bloki z indywidualnymi 

wejściami do mieszkań z adresem Jagiellońska 7a i 7b. Dłuższe elewacje budynków są 

równoległe do ul. Jagiellońskiej. Wszystkie mieszkania posiadają balkony od strony 

południowej. Budynki o trzech kondygnacjach zostały zaprojektowane na zboczu, przez co 

poziom wejścia do mieszkań jest inny. Wejścia do mieszkań dwukondygnacyjnych M3 są 

zlokalizowane na północno-wschodnich ścianach obiektów, a do mieszkań z jedną 

kondygnacją M2 – od strony południowo-zachodniej i zajmują najniższe kondygnacje 

obiektów. Parking znajduje się przy drodze dojazdowej do mieszkań oraz na placu powyżej 

obiektów. Układ komunikacyjny osiedla oparty jest na zasadzie rozdziału ruchu pieszego i 

jezdnego. Cały teren osiedla jest spójny, z wytyczonymi głównymi dojazdami oraz traktami 

pieszymi niekolidującymi z traktami ruchu kołowego. Opisywane obiekty zostały 

zrealizowane na wzór budynków wielorodzinnych przy ul. Droga do Tadziaków, również 

projektu Jacka Nowakowskiego (analizowanych w pracy wcześniej). 

 

Dostępność usług towarzyszących 

Położenie osiedla umożliwia szybki dostęp do miejsc rekreacyjnych w mieście, tj. Parku 

im. Lecha Kaczyńskiego, parku wodnego, terenów Bachledzkiego Wierchu oraz Antałówki. 

W sąsiedztwie znajduje się kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Zakopanem na 

Chramcówkach. Obok osiedla w okresie zimowym działa niewielki stok narciarski, który 

latem jest wykorzystywany jako teren do rekreacji. W pobliżu mieści się również dworzec 

autobusowy i kolejowy, liczne sklepy spożywcze, apteka, przychodnia zdrowia, przedszkola, 

postój taksówek oraz supermarkety.  

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

Występują dwa typy mieszkań w budynku: dwu- i trzypokojowe z kuchnią i spiżarnią, 

łazienką oraz przedpokojem. Mieszkania dwupokojowe są dobrze nasłonecznione. 

Niedoświetlona kuchnia w mieszkaniu jest przechodnia i zapewnia dojście do sypialni dla 

dwóch osób, spiżarni i łazienki. Łazienka jest doświetlona. Pokój ogólny jest doświetlony od 

południowej strony. Mieszkanie jest przewietrzane na przestrzał.  
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Stan obecny 

Od początku powstania osiedla nie wprowadzono żadnych przekształceń urbanistyczno-

krajobrazowych, nie projektowano również żadnych punktów usługowych. Po 

przeprowadzonej modernizacji termicznej ścian zewnętrznych zwiększyła się ich grubość, co 

spowodowało zagłębienie wizualne okien i uwidoczniło podziały na elewacji oraz zmianę 

proporcji obiektu względem podmurówki. Nowa kolorystyka elewacji (różowe tynki) 

zmieniła charakter budynków. Wymieniono oryginalną stolarkę okienną na okna PCV, 

zachowano natomiast kształt otworów okiennych i podziały szprosów w oknach. Na terenie 

osiedla nie pojawiają się rozwiązania dostosowujące podjazdy i dojścia do budynków do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynki mieszkalne nie posiadają wind. Problemem 

są bariery niestrukturalne (wayfinding – znajdywanie drogi). Brakuje znaków komunikacji 

graficznej. Wytyczone przejścia posiadają nawierzchnię z kostki brukowej. Na terenie osiedla 

znajdują się elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci i latarnie. 

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej 

mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. Pomieszczenia przeznaczone na 

stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone, a mieszkania są usytuowane z dostępem na trzy 

strony budynku, mogą być przewietrzane na przestrzał i narożnikowo. W mieszkaniach 

zaprojektowane zostały pomieszczenia z balkonami z widokiem na południe i północ. Pokój 

ogólny i sypialnia są małe i nie spełniają obecnie norm zalecanych przez Komitet 

Ekonomiczny ONZ dla Europy. Kuchnia i łazienka są optymalnego kształtu oraz wielkości, a 

wysokość pomieszczeń jest zgodna z obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano 

miejsce na dużą szafę ubraniową. Jednocześnie przedpokój jest duży i zapewnia wygodny, 

rozkładowy układ mieszkania i odrębne wejścia do każdego pomieszczenia. W mieszkaniach 

zauważalne są liczne bariery architektoniczne (za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni 

manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  70. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki przy ul. Jagiellońskiej. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  71. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. Jagiellońskiej 7a i 7b, etap II – bloki z wielkościami zalecanymi przez Komitet 

Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. archiwum własne (2014 i 2021) 
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Ryc.  72. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Jagiellońskiej 1b i 1c, etap I, proj. Wojewódzkie Biuro Projektów w Krakowie. 

Źródło: fot. archiwum własne (2021) 
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Ryc.  73. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Jagiellońskiej 7a i 7b, etap II, proj. Zbigniew Gorazdowski. Źródło: fot. archiwum 

własne (2022) 
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Ryc.  74. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Jagiellońskiej1 i 2, etap III, proj. Danuta Kopkowicz, lata realizacji 1977–1978. 

Źródło: fot. archiwum własne (2022) 
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5.16. Ulica ks. Józefa Stolarczyka. Projekt Danuta Kopkowicz, lata realizacji 1977–1979 

Położenie 

Osiedle jest położone w zachodniej części Zakopanego, przy ul. ks. Stolarczyka, w 

sąsiedztwie drewnianych obiektów jednorodzinnych, innej wielorodzinnej zabudowy (obiekty 

przy ul. Kasprusie i ul. Kościelnej), w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych na 

Polanie Lipki. W pobliżu znajdują się zabytkowe obiekty Zakopanego, m.in. willa „Koliba”, 

kościół na Pęksowym Brzyzku, karczma „U Wnuka”, a także przedszkole i Liceum 

Plastyczne w Zakopanem. 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

Zabudowa osiedlowa składa się z trzech budynków o kaskadowej zabudowie od trzech 

do pięciu kondygnacji. Obiekty różnią się formą oraz powierzchnią zabudowy. Wspólnym 

modułem dla zaprojektowanej jednostki mieszkalnej jest zespół dwóch lub trzech lokali 

mieszkalnych z klatką schodową na rzucie zbliżonym do kwadratu. Moduły mają wejście od 

strony północnej i są przesunięte względem siebie. W przyziemiu obiektów nr 12 i 14 

zaprojektowane zostały lokale usługowe. Układ obiektów w osiedlu jest równoległy do ul. ks. 

Stolarczyka. Pomiędzy ulicą a budynkiem znajduje się kilkumetrowy pas zieleni oraz 

chodnik. Dojazd do opisywanego zespołu budynków jest możliwy od strony ul. ks. 

Stolarczyka. Lokale mieszkalne na parterze budynku nr 8 mają bezpośrednie wejścia od 

strony północnej i nie posiadają balkonów. Balkony mieszkań wyższych kondygnacji 

zwrócone są na południe. Wejścia do obiektów zaprojektowano od strony północnej. 

Pomiędzy obiektami zostały wytyczone nieliczne ścieżki i dojścia do budynków. Cały teren 
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osiedla jest spójny, pełen zieleni i posiada wytyczone główne dojazdy, place manewrowe oraz 

parkingi. 

 

Dostępność usług towarzyszących 

Osiedle zlokalizowane jest blisko centrum Zakopanego, od południowo-zachodniej 

strony ul. Krupówki. Na jego terenie znajduje się boisko wielofunkcyjne (do gry w piłkę 

ręczną, uliczną koszykówkę i piłkę siatkową), ścieżki z kostki betonowej, na której 

umieszczono ławki oraz się stół do gry w tenisa stołowego. W jednym z opisywanych 

obiektów znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. W sąsiedztwie osiedla są również 

obiekty pensjonatowe, sklepy spożywcze, kawiarnie i restauracje oraz gabinety lekarskie.  

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W obiektach zaprojektowano mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe z 

kuchnią, łazienką oraz przedpokojem. Mieszkanie dwupokojowe ma układ rozkładowy i jest 

przewietrzane na przestrzał. Przedpokój w centralnej części mieszkania rozprowadza inne 

funkcje. Łazienka jest niedoświetlona. Wejścia do budynków znajdują się od strony 

północnej. 

 

Stan obecny 

Wszystkie obiekty osiedla zostały poddane modernizacji termicznej. Nowy kolor 

elewacji i zwiększenie grubości ścian spowodowały znaczne zmiany oryginalnego charakteru 

budynków. Elewacje obiektów nie są również spójne ze względu na kolejne nawarstwienia 

wprowadzane przez poszczególnych użytkowników, np. samowolna zmiana balustrad 

balkonowych oraz zabudowa loggii od strony północnej pojedynczym szkleniem. 

Niekoordynowana przez spółdzielnię wymiana okien doprowadziła do zmiany stolarki 

okiennej okna PCV w różnych kolorach. Teren osiedla nie jest dostosowany do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Nie zastosowano podstawowych udogodnień, jak np. rampy, oraz 

nie usunięto barier strukturalnych, które występują w ciągach komunikacji kołowej oraz na 

ich styku z komunikacją pieszą. Niedogodności można również zauważyć na wewnętrznych 

terenach osiedlowych i w strefach wejściowych do budynków. Także wnętrza obiektów nie są 

dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Nie rozwiązano problemu barier 

niestrukturalnych. Brakuje czytelnych znaków komunikacji graficznej. 
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Kolejnym powszechnym problemem jest za mała liczba miejsc parkingowych. Na 

osiedlu nie ma placu zabaw dla dzieci. Urządzenia małej architektury wymagają napraw bądź 

wymiany.  

 

Zalety i wady mieszkań 

W mieszkaniach zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej 

mieszkania do kuchni, pokoju ogólnego, sypialni i łazienki. Pomieszczenia przeznaczone na 

stały pobyt ludzi są dobrze doświetlone. Mieszkania mogą być przewietrzane na przestrzał, a 

na wyższych kondygnacjach posiadają balkony na południową i północną stronę budynku. 

Pokój ogólny ma optymalny kształt oraz wielkość, a wysokość pomieszczeń jest zgodna z 

obowiązującą ustawą. Kuchnia, łazienka i sypialnia są małe i nie spełniają obecnie norm 

zalecanych przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Wąski i długi przedpokój ma 

zawężone warunki do aranżacji również ze względu na ustawienie wejść do kolejnych 

pomieszczeń. Wadą mieszkania jest też brak doświetlenia w łazience. W mieszkaniach 

zauważalne są liczne bariery architektoniczne (stopnie do wejścia galerii do mieszkań, za 

wysokie progi, zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w łazienkach, brak 

windy).  
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Ryc.  75. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki ul. ks. Józefa Stolarczyka. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  76. Schemat rzutu kondygnacji wejściowej oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w 

budynku wielorodzinnym na ul. ks. Józefa Stolarczyka (proj. Danuta Kopkowicz, lata realizacji 1977–1979) z wielkościami 

zalecanymi przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. autor nieznany; 

archiwum własne (2017 i 2022) 
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Ryc.  77. Osiedle mieszkaniowe przy ul. ks. Józefa Stolarczyka, projekt Danuta Kopkowicz, lata realizacji 1977–1979. 

Źródło: fot. archiwum własne (2022) 
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5.17. Osiedle Pardałówka. Projekt Leszek Filar, lata realizacji 1979–1995 

Położenie 

Budynki mieszkalne są położone na peryferiach miasta, w obrębie Pardałówki, na 

wschód od centrum miasta. Obiekty są wkomponowane w zabudowę jednorodzinną oraz 

usługową. 

 

 

 

Struktura zabudowy i układ urbanistyczny 

W skład zabudowy osiedlowej wchodzą cztery budynki mieszkalne – galeriowce. 

Obiekty cztero- i pięciokondygnacyjne (dwie kondygnacje w dachu) o kaskadowej zabudowie 

zlokalizowane są wzdłuż osiedlowej drogi przelotowej. Ze względu na różnice wysokości na 

działce obiekty różnią się kubaturą, powierzchnią zabudowy oraz liczbą pięter. 

Skomplikowane bryły budynków dużymi połaciami dachów tworzy spójne pod względem 

architektonicznym osiedle. Wejścia do obiektów znajdują się od strony drogi osiedlowej 

przez odrębne klatki schodowe prowadzące do galerii zapewniającej dostęp do mieszkań. W 

zależności od lokalizacji mieszkań w obiektach ich balkony zwrócone są na wschód, południe 

lub zachód. Układ komunikacyjny osiedla oparty jest na zasadzie rozdziału ruchu pieszego i 

jezdnego. W części przyziemnej niektórych budynków znajdują się garaże, a na osiedlu 

dodatkowo zostały wytyczone miejsca postojowe. Pomiędzy blokami zostały wytyczone 

ścieżki i dojścia do budynków. Cały teren osiedla jest spójny, pełen zieleni wysokiej.  

Układ obiektów na osiedlu został dostosowany do kształtu działki zgodnie z różnicą 

wysokości terenu. Dojazd do opisywanego zespołu budynków jest możliwy od ulic Kurierów 
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Tatrzańskich i Salwatoriańskiej. Pomiędzy opisywanymi budynkami a ul. Kurierów 

Tatrzańskich znajduje się kilkumetrowy pas zieleni oraz chodnik.  

 

Dostępność usług towarzyszących 

W opisywanych obiektach nie zostały zaprojektowane lokale usługowe. W pobliżu 

znajdują się sklepy, restauracje, apteka i inne obiekty usługowe oraz kościół katolicki.  

 

Układ funkcjonalny mieszkania dwupokojowego 

W obiektach zaprojektowano mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe z 

kuchnią, łazienką oraz przedpokojem. Mieszkania dwupokojowe są dobrze nasłonecznione i 

posiadają własne ogródki, do których wyjście prowadzi przez duży taras. Mieszkania mają 

układ rozkładowy i są przewietrzane na przestrzał i narożnikowo. Posiadają niedoświetloną 

łazienkę i małą kuchnię doświetloną przez galerię od strony północnej. 

 

Stan obecny 

Obiekty zostały zaprojektowane z dbałością o wysokość oraz o rozwiązania 

konstrukcyjne dachu nawiązujące do architektury Podhala. Wszystkie zostały poddane 

termomodernizacji i renowacji kolorystycznej oraz zmieniono pokrycie dachu. Wymieniono 

oryginalną stolarkę okienną na okna PCV, zmieniono kolor, kształt otworów okiennych i 

podziały szprosów w oknach.  

Teren osiedla posiada odpowiednią liczbę wydzielonych miejsc parkingowych, nie jest 

natomiast dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie zastosowano 

podstawowych udogodnień, jak np. rampy, oraz nie usunięto barier strukturalnych, które 

występują w ciągach komunikacji kołowej oraz na ich styku z komunikacją pieszą. 

Niedogodności można również zauważyć na wewnętrznych terenach osiedlowych i w strefach 

wejściowych do budynków. Także wnętrza obiektów nie są dostosowane do potrzeb osób o 

ograniczonej mobilności. Nie rozwiązano problemu barier niestrukturalnych. Brakuje 

czytelnych znaków komunikacji graficznej. Na osiedlu nie ma placu zabaw dla dzieci. 

Urządzenia małej architektury wymagają napraw bądź wymiany.  

 

Zalety i wady mieszkań 

Wnętrza mieszkań o dużych powierzchniach zostały zaprojektowane pod nisko 

schodzącymi połaciami dachu, co utworzyło mało funkcjonalne wnętrza. W mieszkaniach 

zaprojektowano wejście ze strefy komunikacji wewnętrznej mieszkania do kuchni, pokoju 
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ogólnego, łazienki i sypialni. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są dobrze 

doświetlone. Mieszkania mogą być przewietrzane na przestrzał i narożnikowo. W 

mieszkaniach zaprojektowane zostały duże tarasy z widokiem na południe oraz wejściem do 

ogrodu, co zapewnia dostęp do półprywatnej przestrzeni zewnętrznej. Kuchnia i sypialnia są 

małe i nie spełniają obecnie norm zalecanych przez Komitet Ekonomiczny ONZ dla Europy. 

Pokój ogólny i łazienka mają optymalną wielkość, a wysokość pomieszczeń jest zgodna z 

obowiązującą ustawą. W przedpokojach zaplanowano miejsce na szafę ubraniową. 

Jednocześnie przedpokój ma zawężone możliwości aranżacji ze względu na ustawienie wejść 

do kolejnych pomieszczeń. Wadą mieszkania jest też brak doświetlenia w łazience oraz 

kształt pokoju dziennego i wydłużony kształt sypialni, co powoduje utrudnienie w ich 

umeblowaniu.  

W mieszkaniach zauważalne są liczne bariery architektoniczne (stopnie na wejściu z 

galerii do mieszkań, za wysokie progi, zbyt mało przestrzeni manewrowej w przedpokoju i w 

łazienkach, brak windy).  
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Ryc.  78. Lokalizacja osiedla oraz rysunek zagospodarowania działki osiedle Pardałówka. Źródło: rys. autorka 
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Ryc.  79. Schemat rzutu pierwszego piętra oraz zestawienie powierzchni wybranego mieszkania dwupokojowego w budynku 

wielorodzinnym osiedla Pardałówka (proj. Leszek Filar, lata realizacji 1979–1995) z wielkościami zalecanymi przez Komitet 

Ekonomiczny ONZ dla Europy. Źródło: rys. autorka; bloki mieszkalne – fot. Zbigniew Moździerz (1996); archiwum własne 

(2022) 
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Ryc.  80. Osiedle mieszkaniowe Pedałówka, proj. Leszek Filar, lata realizacji 1979–1995. Źródło: fot. archiwum własne 

(2022) 
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6. PODSUMOWANIE  

 

Po dokonaniu badań i analiz wybranych układów architektoniczno-urbanistycznych 

osiedli Zakapanego powstałych od 1945 do 1989 roku wyniki zebrano w zestawieniu 

tabelarycznym (tabela 2). Analiza porównawcza wskazała, że osiedla wznoszone tradycyjną 

metodą latach 1952–1962, wpisywały się kubaturą w strukturę miasta, dzięki czemu są mało 

zauważalne. Grupowane po 2–6 budynków o 3–4 kondygnacjach, stanowią uzupełnienie 

istniejącej zabudowy. Po roku 1972 przystąpiono do budowy dużych osiedli wznoszonych 

metodą uprzemysłowioną, Układy te, wyróżniają się na tle struktury urbanistycznej 

Zakopanego. Po roku 1973 nastąpił również powrót drewna w budownictwie 

wielorodzinnym. Powodem czego mogło być odstąpienie od stosowania projektów typowych 

(ul. ks. Józefa Stolarczyka, proj. Danuta Kopkowicz) na rzecz adaptacji częściowej z tzw. 

zestawów wojewódzkich (osiedle Szymony-Chramcówki, adaptacja projektów zestawu 

wojewódzkiego arch. Chronowskich, proj. Danuta Kopkowicz, Adam Hrabal) oraz 

przyjęciem do realizacji projektów indywidualnych (osiedle Kasprusie, proj. Jerzy Dajewski, 

Zofia Szpakowska, Zenon Remi, Stanisław Tylka)297. 

Obecnie osiedla mieszkaniowe budowane w Polsce po roku 1945 borykają się z 

licznymi problemami wynikającymi przede wszystkim ze zmian wymogów funkcjonalnych 

pomieszczeń mieszkalnych, samodzielnego dokonywania przekształceń przez lokatorów, 

konieczności rozbudowy pomieszczeń dla potrzeb instalacji i wymogów prawnych. 

Przeprowadzona analiza historyczno-interpretacyjna oraz jakościowa wybranych zespołów 

mieszkaniowych Zakopanego pozwoliła opisać wnioski dla przestrzeni osiedli Zakopanego 

oraz mieszkań dwupokojowych według kryteriów: 

 

1. Powierzchnia biologicznie czynna, jakość przestrzeni rekreacyjnych i dostęp do usług 

towarzyszących. Odległość od centrum, widok na góry 

Szeroko komentowanym zagrożeniem dla osiedli mieszkaniowych są zmiany 

urbanistyczno-krajobrazowe, dogęszczanie zabudowy298. Dzisiejszy tryb życia wymusza 

również zmiany w sposobie użytkowania terenów zielonych osiedli. Zwiększenie ruchu 

kołowego na osiedlach, konieczność zagwarantowania miejsc postojowym oraz szeroko 

pojęta partycypacja mieszkańców w wizerunku przestrzeni osiedlowych często powoduje 

 
297 Żychoń S., Elementy struktury…, s. 481. 
298 Żychowska M.J., Spojrzenie wstecz, „Wiadomości Konserwatorskie” 2016, s. 25–33. 
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odejście od pierwotnie zaplanowanego układu przestrzennego299. Przestrzenie przewidywane 

jako tereny zielone są poddawane rozparcelowaniu i zabudowaniu bądź wydzieleniu miejsc 

parkingowych. Przykłady drastycznego dogęszczania mogą niejednokrotnie doprowadzić do 

całkowitej utraty czytelności założenia. Godzi to nie tylko w standardy osiedli, obniżając je, 

ale również w projekt autorski, który nie powinien podlegać żadnym nieautoryzowanym 

zmianom po jego zatwierdzeniu. Dogęszczanie jako jedno z oczywistych zagrożeń dla 

terenów osiedli nie jest nagminny w Zakopanem i dotyczy tylko dobudowy w dwóch 

lokalizacjach: ul. Zamoyskiego i ul. Zborowskiego. Negatywne zmiany przestrzenne 

spowodowane są natomiast spontanicznie powstającymi miejscami parkingowymi. W ciągu 

dwóch ostatnich dekad, liczba samochodów znacznie wzrosła co spowodowało, że istniejąca 

liczba miejsc parkingowych300 jest niewystarczająca a powstające parkingi anektują tereny 

zielone osiedli. Pomimo to, jakość przestrzeni osiedlowych Zakopanego można uznać za 

nadal wysoką. Według aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Zakopanego wymagana powierzchnia biologicznie czynna dla niektórych lokalizacji stanowi 

jedynie 10% powierzchni działki301, a wśród analizowanych założeń mieści się w przedziale 

52–75%. Wszystkie analizowane lokalizacje osiedli zapewniają ich mieszkańcom łatwy i 

dogodny dostęp do usług towarzyszących funkcji mieszkaniowej. W większości opisywane 

osiedla zlokalizowane są w ścisłym centrum miasta.  

 

2. Modernizacje i renowacje obiektów wielorodzinnych 

Analizy wykazały, że wszystkie obiekty poddano modernizacji termicznej oraz 

renowacji kolorystycznej. Następstwem tych działań jest znaczne odejście od formy 

pierwotnej obiektów, co objawia się zmianami struktury i grubości ścian, proporcji 

podmurówki i zwiększeniem jej kontrastu, proporcji otworów okiennych oraz koloru stolarki 

okiennej. Można stwierdzić, że prowadzone modernizacje i renowacje obiektów były 

działaniami, które pomijały autorskie założenia projektowe obiektów i ich oryginalne cechy 

architektoniczne. 

 

 
299 Przesmycka E., Sosnowska M., Przeobrażenia układów zieleni osiedlowej na przykładzie Zespołu im. Adama 

Mickiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, „Czasopismo Techniczne” 2007, s. 73–75. 
300 Plany zagospodarowania przestrzennego właściwe dla danego miasta określają, ilość miejsc parkingowych na 

jedno mieszkanie. Wskaźniki te mogą różnić się znacząco w poszczególnych miastach.Obecnie najczęściej 

przyjmowaną wartością jest minimum 120 miejsc postojowych na 100 lokali mieszkalnych. 
301 Raport wskazujący zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, które zaszły w latach 2003-2015 r. w 

granicach opracowanych planów miejscowych, https://bip.zakopane.eu/miejscowe-plany-zagospodarowania-

przestrzennego (22.12.2021). 

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-year-1897-6271-czasopismo_techniczne__architektura-2007
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3. Układ funkcjonalny oraz powierzchnia użytkowa mieszkania dwupokojowego 

W roku 2020 wprowadzono nowelizację do warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie302. W § 94 zapisano, że mieszkanie powinno mieć 

powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2, usunięty został natomiast zapis minimalnego 

wskaźnika szerokości pomieszczeń w świetle. Daje to większą możliwość w projektowaniu 

mieszkań najbardziej popularnych, czyli większej liczby pokoi przy wykorzystaniu 

minimalnego metrażu. Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce największą popularnością cieszą 

się małe mieszkania o powierzchni około 40 m2. Preferowana powierzchnia mieszkań 

zmniejsza się wraz ze wzrostem ceny za m2. Czynnikami powodującymi wzrost ceny za m2 

najczęściej są: lokalizacja budynku, a także standard oferowanego mieszkania. Badania 

wykazały, iż wśród analizowanych mieszkań dwupokojowych tylko dwa miały metraż 

mniejszy niż 40 m2 (30,0 m2 – mieszkanie na osiedlu przy ul. Piaseckiego oraz 35,5 m2 – 

mieszkanie na osiedlu Szymony-Chramcówki). Kolejna grupa mieszkań to te z powierzchnią 

użytkową 42–53m2 303. Po analizie mieszkań dwupokojowych można stwierdzić, że ich układ 

funkcjonalny nie odpowiada dzisiejszym trendom projektowym i warunkom technicznym, 

natomiast ich powierzchnia użytkowa spełnia oczekiwania potencjalnych nabywców oraz daje 

możliwości łatwej ich adaptacji do dzisiejszych wymagań. 

 

4. Rozwiązania dla użytkowników z niepełnosprawnością 

W czasie powstawania opisywanych osiedli mieszkaniowych standardy projektowania 

budynków dla osób z niepełnosprawnościami nie były jeszcze przyjęte, obecnie jednak 

stanowią podstawę wielu rozporządzeń krajowych oraz dokumentów unijnych określających 

jakość architektury wielorodzinnej. Przeprowadzona analiza wykazała brak udogodnień dla 

osób z niepełnosprawnościami wewnątrz obiektów oraz brak funkcjonalności i dostępności 

przestrzeni zewnętrznej dla wszystkich jej użytkowników. Taki stan rzeczy nie przyczynia się 

do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich dostępu do mieszkań, 

usług, terenów rekreacyjnych i innych dóbr. Bariery architektoniczne stanowią przeszkodę dla 

użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone. Zagrożeniem 

dla tych osób są również bariery niestrukturalne, określone jako wayfinding (znajdowanie 

 
302 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020, poz. 
2351). 
303 Według normatywu z 1974 roku mieszkanie M3 powinno mieć powierzchnię od 44 do 48 m2, a maksymalna 

górna granica wielkości mieszkania dla tej kategorii to 52 m2. 
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drogi). Nieprawidłowy system informacji o środowisku to dodatkowe przeszkody, ponieważ 

większość informacji z otoczenia człowiek odbiera przez wzrok304. 

 

5. Estetyczna i użytkowa jakość przestrzeni osiedlowych 

Skala miasta i bardzo atrakcyjne lokalizacje osiedli w centrum miasta zdefiniowały 

sposób identyfikowania się mieszkańców z przestrzeniami wspólnymi. Zakopiańskich osiedli 

nie dotyczy problem „sypialni” dużego miasta, a co za tym idzie – konsumpcyjnego stosunku 

do przestrzeni międzyblokowych305. Terenom tym udało się ustrzec od wandalizmu i 

marginalizacji społecznej. 

 
304 Przesmycka E., Jabłoński W., Kania J., Uniwersalność przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej w 

kontekście osób z dysfunkcją wzroku, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin 2016, s. 92–106. 
305 Kosiński W., Piękno i brak piękna zielonej szaty w osiedlach II RP, PRL oraz III RP – w stronę urbanistyki 

krajobrazu, „Przestrzeń i Forma” 2011, nr 16, passim. 
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Tabela 4. Porównanie wybranych cech jakościowych zespołów mieszkaniowych Zakopanego powstałych w latach 1945–1989 

Lp. 

 

Obiekt/ty 

Autorzy projektu, 

źródło materiałów 

Lokalizacja i położenie 

(odległość od 

centrum306, widok na 

góry, powierzchnia 

biologicznie czynna307, 

jakość przestrzeni 

rekreacyjnych) 

Charakterystyka 

budynku/osiedla 

(liczba kondygnacji, typ 

budynku, liczba budynków 

w osiedlu, stosowanie 

materiałów regionalnych 

[drewna, kamienia] jako 

okładziny elewacji) 

Mieszkania 

dwupokojowe 

(powierzchnia308, 

układ mieszkań, 

funkcjonalność 

przewietrzanie) 

Bariery architektoniczne 

Modernizacje i 

renowacje, zachowanie 

założeń projektowych, 

1. ul. hr. Władysława 

Zamoyskiego, 

projekt Jerzy 

Dajewski, lata 

realizacji 1952–1953 

– 650 m  

– szczątkowy widok na 
góry 

– 52% pow. 

biologicznie czynnej 

– przestrzenie 

rekreacyjne zaniedbane 

– brak renowacji 

powierzchni 

utwardzonych 

– brak wydzielonych 

miejsc parkingowych 

– teren obiektów 
ogrodzony 

– 3 kondygnacje mieszkalne 

– podpiwniczenie 
– 2 budynki (punktowce) 

– ściany boczne korpusu 

obiektu i jego podmurówka są 

obłożone kamieniem 

ciosanym 

– 50 m2 

– rozkładowy układ 
mieszkania  

– przewietrzane na 

przestrzał 

– wiele okien w 

pokoju dziennym 

może powodować 

trudności z 

umeblowaniem 

– liczne bariery architektoniczne 

w budynku: brak windy, 
wysokie progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience i w 

przedpokoju, wąskie drzwi 

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu, liczne bariery 

architektoniczne w 

zagospodarowaniu  

– liczne bariery niestrukturalne 

– jeden z obiektów 

poddany 
termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV 

(niejednolita kolorystyka) 

– renowacja kolorystyczna 

zbliżona do koloru 

oryginalnego 

 

2.  ul. Bulwary 

Słowackiego, projekt 

Jerzy Dajewski, rok 

realizacji 1958 

– 1,3 km 

– szczątkowy widok na 

góry, potok foluszowy i 

zbocza Antałówki 

 –75% pow. 

biologicznie czynna 

– przestrzenie 

rekreacyjne zadbane 

– wydzielone miejsca 

parkingowe i garaże 

– teren nieogrodzony 

– 3 kondygnacje mieszkalne 

– podpiwniczenie 

– 6 budynków (punktowców) 

– podmurówka obiektu jest 

obłożona kamieniem 

ciosanym 

– 50 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane na 

przestrzał 

– wiele okien w 

pokoju dziennym 

może powodować 

trudności z 

umeblowaniem 

– liczne bariery architektoniczne 

w budynku: brak windy, 

wysokie progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience i w 

przedpokoju, wąskie drzwi 

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu, liczne bariery 

architektoniczne w 

zagospodarowaniu 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV 

– renowacja kolorystyczna 

niezwiązana z założeniem 

projektowym (kolor żółty, 

różowy, beżowy) 

 
306 Odległość centrum mierzona od ul. Krupówki, dojście piesze. 
307 Powierzchnia biologicznie czynna liczona na podstawie inwentaryzacji działki. 
308 Powierzchnia liczona na podstawie inwentaryzacji własnej na podstawie materiałów udostępnionych przez spółdzielnie. 



197 

 

 

3. ul. Droga do 

Tadziaków projekt 

Jacek Nowakowski, 

lata realizacji 1959–

1962,  

– 850 m 

– widok na góry 

– 61% pow. 
biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– dojazdy i dojścia do 

obiektów po renowacji  

– wydzielone miejsca 

parkingowe  

– teren nieogrodzony 

– 4 kondygnacje mieszkalne  

– podpiwniczenie 

– 2 budynki (punktowce) 

– 48 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 
– przewietrzane na 

przestrzał 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 

umeblowaniem 

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 
manewrowa w łazience, wąskie 

drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 
okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien) 

– renowacja kolorystyczna 

związana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy kremowej) 

4. ul. Kornela 

Makuszyńskiego, 

projekt Jerzy 

Dajewski, lata 

realizacji 1961–1962 

– 500 m 

– brak widoku na góry 

– 68% pow. 
biologicznie czynna 

– przestrzenie 

rekreacyjne zadbane 

– zagospodarowanie 

wokół obiektów po 

całkowitej renowacji 

(kostka brukowa) 

– wydzielone miejsca 

parkingowe i garaże 

– teren nieogrodzony 

– 3 kondygnacje mieszkalne 

– podpiwniczenie 

– 3 budynki (punktowce) 

– 50 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 
– przewietrzane na 

przestrzał 

– wiele okien w 

pokoju dziennym 

może powodować 

trudności z 

umeblowaniem 

– występują liczne bariery 

architektoniczne w budynku: 

brak windy, wysokie progi, 
mała przestrzeń manewrowa w 

łazience i w przedpokoju, 

wąskie drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 
okiennej na okna PCV, 

zmiana proporcji otworów 

okiennych 

– renowacja kolorystyczna 

niezwiązana z założeniem 

projektowym (kolor żółty) 

5. ul. Tytusa 

Chałubińskiego, 

projekt Janusz 

Ingarden, Marta 

Ingarden, lata 

realizacji 1961–1962 

– 700 m 

– szczątkowy widok na 

góry 
– 53% pow. 

biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych, mały 

plac zabaw dla dzieci 

– zadbana zieleń niska 

– zagospodarowanie 

wokół obiektów po 

całkowitej renowacji 

(kostka brukowa) 

– wydzielone miejsca 
parkingowe i garaże 

– teren nieogrodzony 

– 3 kondygnacje mieszkalne 

– podpiwniczenie 

– 3 budynki (punktowce) 
– poziom parteru na 

wysokości 150 cm 

 

1 wieżowiec: 

– 8 kondygnacji 

– podpiwniczony 

 

3 bliźniacze budynki: 

– 3 kondygnacje przesunięte 

względem osi podłużnej 

–podpiwniczone 

– 48 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 
– przewietrzane na 

przestrzał 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 

umeblowaniem 

– liczne bariery architektoniczne 

w budynku: brak windy, 

wysokie progi, mała przestrzeń 
manewrowa w łazience, w 

przedpokoju i dodatkowym 

wiatrołapie, wąskie drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu  

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 
okiennej na okna PCV, 

zmiana proporcji otworów 

okiennych 

– renowacja kolorystyczna 

niezwiązana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy beżowej, 

pomarańczowej, żółtej) 
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6. ul. Słoneczna, 

projekt Edward 

Warcaba, lata 

realizacji 1963–1964 

 

Jerzy Dajewski, rok 

realizacji 1965 

– 600 m  

– widok na góry 

– 65% pow. 
biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– brak renowacji 

dojazdów i dojść do 

obiektów 

– wydzielone miejsca 

parkingowe i garaże 

– teren nieogrodzony 

– 4 kondygnacje mieszkalne 

– podpiwniczenie 

– 3 budynki (klatkowce) 
– poziom parteru na 

wysokości 150 cm 

 

pierwszy budynek od strony 

północnej: 

– 5 kondygnacji 

– 1 budynek (klatkowiec) 

– parter przeznaczony na 

lokale usługowe 

– 42 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 
– przewietrzane na 

przestrzał 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 

umeblowaniem 

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 
manewrowa w łazience, w 

przedpokoju i dodatkowym 

wiatrołapie, wąskie drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 
okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych 

– renowacja kolorystyczna 

zbliżona do założenia 

projektowym (odcienie 

barwy pomarańczowej, 

żółtej) 

7.  Al. 3-go Maja, 

projekt Jerzy 

Dajewski, lata 

realizacji 1963–1965 

– 80 m 

– widok na góry 
– 73% pow. 

biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– brak renowacji 

dojazdów i dojść do 

obiektów 

– wydzielone miejsca 

parkingowe oraz 

oddzielona komunikacja 

kołowa od pieszej 
– teren ogrodzony 

– 6 kondygnacji mieszkalnych 

– podpiwniczenie 
– 4 budynki (punktowce) 

– 42 m2 

– rozkładowy układ 
mieszkania 

– przewietrzane 

narożnikowo 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 

umeblowaniem 

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 
progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, w 

przedpokoju i dodatkowym 

wiatrołapie, wąskie drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 
– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych 

– renowacja kolorystyczna 

niezwiązana z założeniem 

projektowym – kolorystyka 

tynku zewnętrznego dzieli 

wertykalnie elewację 

budynków (odcienie barwy 

brązowej, żółtej) 

8. ul. Kościelna, 

projekt Edward 

Warcaba, lata 

realizacji 1965–1966 

– 400 m  

– widok na góry 

– 76% pow. 

biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– brak renowacji 

dojazdów i dojść do 

obiektów 

– wydzielone miejsca 
parkingowe oraz 

oddzielona komunikacja 

– 5 kondygnacji mieszkalnych 

– podpiwniczenie 

– 7 budynków (punktowców) 

– 44,40 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane 

narożnikowo 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 

umeblowaniem 

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, w 

przedpokoju i dodatkowym 

wiatrołapie, wąskie drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien) 

– renowacja kolorystyczna 

niezwiązana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy żółtej i brązowej) 
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kołowa od pieszej 

– teren nieogrodzony 

9. ul. Bolesława 

Piaseckiego, projekt 

autor nieznany, lata 

realizacji 1965–1969 

– 750 m  

– widok na góry 

– 74% pow. 

biologicznie czynna 
– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– brak renowacji 

dojazdów i dojść do 

obiektów 

– brak wydzielonych 

miejsc parkingowych 

oraz oddzielonej 

komunikacji kołowej od 

pieszej 

– teren nieogrodzony 

– 5 kondygnacji mieszkalnych 

– podpiwniczenie 

– 6 budynków (punktowców) 

– 35,0 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane 
narożnikowo 

– brak okna w 

łazience 

– małe pomieszczenia 

o proporcjach 

stwarzających 

problemy z 

umeblowaniem 

– liczne bariery architektoniczne 

w budynku: brak windy, 

wysokie progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, w 
przedpokoju 

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu  

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 
zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien) 

– renowacja kolorystyczna 

niezwiązana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy, żółtej i brązowej) 

10. ul. Władysława 

Orkana, projekt 

Edward Warcaba, 

lata realizacji 1966–

1972 

– 350 m  
– widok na góry 

– 68,5% pow. 

biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– brak renowacji 

dojazdów i dojść do 

obiektów 

– brak wydzielonych 

miejsc parkingowych 
oraz oddzielonej 

komunikacji kołowej od 

pieszej 

– teren ogrodzony  

– 4 kondygnacje mieszkalne 
– podpiwniczenie 

– 4 budynki (klatkowce) 

– 44,0m2 
– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane na 

przestrzał 

– brak okna w 

łazience 

– małe pomieszczenia 

o proporcjach 

stwarzających 

problemy z 

umeblowaniem 

– liczne bariery architektoniczne 
w budynku: brak windy, 

wysokie progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, w 

przedpokoju 

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu  

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 
poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien), 

niezachowanie podziałów 

okiennych 

– renowacja kolorystyczna 

niezwiązana z założeniem 

projektowym (odcienie 
barwy, żółtej i beżowej) 

11. ul. Kasprusie, 

projekt Jerzy 

Dajewski, Zenon 

Remi, Stanisław 

– 650 m  

– widok na góry 

– 58% pow. 

biologicznie czynna 

– 3 kondygnacje mieszkalne 

– podpiwniczenie 

– 8 budynków (7 klatkowce, 1 

punktowiec) 

– 56,8 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane na 

– liczne bariery architektoniczne 

w budynku: brak windy, 

wysokie progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, w 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 
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Tylka, urb. Zofia 

Szpakowska, lata 

realizacji 1974–1975 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 
– renowacji dojazdów i 

dojść do obiektów 

– brak wydzielonych 

miejsc parkingowych 

oraz oddzielonej 

komunikacji kołowej od 

pieszej 

– teren ogrodzony 

– zastosowanie drewna jako 

materiału wykończeniowego  

przestrzał 

– brak okna w 

łazience 
– pomieszczenia o 

proporcjach 

niestwarzających 

problemów z 

umeblowaniem 

przedpokoju 

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu  
– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien), 
niezachowanie podziałów 

okiennych 

– wymiana drewna na 

blachę falistą jako 

materiału 

wykończeniowego 

– renowacja kolorystyczna 

związana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy, beżowej) 

– stosowanie drewna jako 
wykończenie elewacji  

12. Łukaszówki-

Zborowskiego 

 

etap I – projekt 

Stanisław 

Miroszewski, lata 

realizacji 1972–1974 

 

etap II – projekt 

Edward Warcaba, 

lata realizacji 1976–

1979 

– 100 m 

– widok na góry 

– 68% pow. 

biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– dojazdy i dojścia do 

obiektów po renowacji  

– wydzielone miejsca 

parkingowe oraz 

oddzielona komunikacja 
kołowa od pieszej 

– teren nieogrodzony 

– 4 kondygnacje mieszkalne 

– podpiwniczenie 

– 3 budynki (galeriowce) 

– lokale usługowe w 

przyziemiu 2 obiektów 

 

 

– 4 kondygnacje mieszkalne 

– podpiwniczenie 

– 2 budynki (klatkowce) 

 

– 6 kondygnacji mieszkalnych 
– podpiwniczenie 

–2 budynki (klatkowce) 

– lokale usługowe w 

przyziemiu 2 obiektów 

– 53 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania  

– przewietrzane na 

przestrzał 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 

umeblowaniem 

– mała kuchnia 

doświetlona z galerii 

– bardzo mała 
łazienka bez 

umywalki 

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, w 

przedpokoju i dodatkowym 

wiatrołapie, wąskie drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien) 

– renowacja kolorystyczna 

związana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy żółtej i biały) 

13. Osiedle Szymony-

Chramcówki, 

projekt arch. 

Danuta Kopkowicz, 

urb. Adam Hrabal, 

lata realizacji 1976–

1982  

 

Wojewódzkie Biuro 

Projektów w 

– 1,8 km 

– widok na góry  

– 63% pow. 

biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– dojazdy i dojścia do 
obiektów po renowacji  

– wydzielone miejsca 

– 5 kondygnacji mieszkalnych 

– podpiwniczenie 

– 6 budynków (klatkowców) 

– lokale usługowe w 

przyziemiu 2 obiektów 

 

 

– 5 kondygnacji mieszkalnych 
– podpiwniczenie 

– 4 budynki (punktowce) 

– 35,5 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane 

narożnikowo 

– bardzo małe 

pomieszczenia 

pokoju dziennego, 
sypialni, kuchni i 

łazienki 

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, w 

przedpokoju i dodatkowym 

wiatrołapie, wąskie drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 
– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien) 

– renowacja kolorystyczna 
niezwiązana z założeniem 

projektowym, 
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Krakowie 

Pracownia 

Wielobranżowa  

Projekt M. Hrabal, 

S. Maluty, rok 

wykonania projektu 

1974 

parkingowe oraz 

oddzielona komunikacja 

kołowa od pieszej 
– teren częściowo 

ogrodzony 

 – duży przedpokój i 

wiatrołap 

– liczne bariery niestrukturalne wprowadzenie 

ciemniejszych 

horyzontalnych podziałów 
(odcienie barwy brązowej, 

żółtej) 

– stosowanie drewna jako 

wykończenie elewacji 

14. ulica Chramcówki. 

Projekt 

Przedsiębiorstwo 

Projektowania 

Budownictwa 

Miejskiego – 

Miastoprojekt  w 

Krakowie; lata 

realizacji 1968–1970 

– 1,5 km 

– widok na góry  

– 59% pow. 

biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– dojazdy i dojścia do 
obiektów po renowacji  

– wydzielone miejsca 

parkingowe  

– teren ogrodzony 

– 4 kondygnacje mieszkalne z 

tarasem na ostatniej 

kondygnacji 

– podpiwniczenie 

– 4 budynki (klatkowce) 

– 52 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane 

narożnikowo 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 
umeblowaniem 

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, długi i 

wąski przedpokój i dodatkowy 

wiatrołap, wąskie drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 
– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien) 

– renowacja kolorystyczna 
niezwiązana z założeniem 

projektowym, zaznaczenie 

ciemniejszym kolorem 

balkonów, podmurówki, a 

w niektórych obiektach 

słupów podtrzymujących 

stropodach na ostatniej 

kondygnacji (odcienie 

barwy brązowej, żółtej) 

15. Osiedle ul. 

Jagiellońska 

 

projekt 

Wojewódzkie Biuro 

Projektów w 

Krakowie, lata 

realizacji 1962–1964 

 

projekt Zbigniew 

Gorazdowski, lata 

realizacji 1968–1969 

 

projekt Danuta 

Kopkowicz, lata 

realizacji 1977–1978. 

 

– 950 m 

– widok na góry 

– 71% pow. 

biologicznie czynna 
– brak udogodnień 

rekreacyjnych,  

– zadbana zieleń niska 

– dojazdy i dojścia do 

obiektów po renowacji  

– wydzielone miejsca 

parkingowe  

– teren nieogrodzony 

– 4 kondygnacje mieszkalne  

– podpiwniczenie 

– 2 budynki (punktowce) 

 
 

– 3 kondygnacje mieszkalne  

– częściowe podpiwniczenie 

– 2 budynki  

 

 

– 5 kondygnacji mieszkalnych 

– podpiwniczenie 

– 2 budynki (punktowce) 

połączone w poziomie parteru 

częścią usługową 
– zastosowanie drewna jako 

materiału wykończeniowego 

– 48 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane na 
przestrzał 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 

umeblowaniem 

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, wąskie 
drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 
zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien) 

– renowacja kolorystyczna 

niezwiązana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy różowej) 

 

 

 

– stosowanie drewna jako 
wykończenie elewacji 
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16. ul. Ks. Józefa 

Stolarczyka 

– 600 m 

– widok na góry  

– 56% pow. 
biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych 

– zadbana zieleń niska 

– dojazdy i dojścia do 

obiektów po renowacji  

– wydzielone miejsca 

parkingowe  

– teren nieogrodzony 

– od 3 do 5 kondygnacji 

mieszkalnych z funkcją 

usługową 
– podpiwniczenie 

– 3 budynki (klatkowce) 

połączone w poziomie parteru 

częścią usługową 

– zastosowanie drewna jako 

materiału wykończeniowego 

– 52 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 
– przewietrzane na 

przestrzał 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 

trudności z 

umeblowaniem 

– mała 

niedoświetlona 

łazienka  

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 
manewrowa w łazience, wąskie 

drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 

zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 
okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien), 

niezachowanie podziałów 

okiennych 

– wymiana drewna na 

blachę falistą jako 

materiału 

wykończeniowego 

– renowacja kolorystyczna 
związana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy, beżowej) 

– stosowanie drewna jako 

wykończenie elewacji 

17. Osiedle Pardałówka – 2,6 km 

– widok na góry 

– 78% pow. 

biologicznie czynna 

– brak udogodnień 

rekreacyjnych,  

– zadbana zieleń niska 

– dojazdy i dojścia do 
obiektów po renowacji  

– wydzielone miejsca 

parkingowe  

– teren nieogrodzony 

– od 4 do 5 kondygnacji 

mieszkalnych z funkcją 

usługową 

– podpiwniczenie 

– 4 budynki (galeriowce) 

połączone w poziomie parteru 

częścią usługową 

– zastosowanie drewna jako 
materiału wykończeniowego 

– 51,80 m2 

– rozkładowy układ 

mieszkania 

– przewietrzane na 

przestrzał i 

narożnikowo 

– sposób doświetlenia 

niepowodujący 
trudności z 

umeblowaniem 

– kształt pokoju 

dziennego oraz 

wydłużony kształt 

sypialni, co powoduje 

utrudnienie w ich 

umeblowaniu. 

– mała 

niedoświetlona 

łazienka  

– bariery architektoniczne w 

budynku: brak windy, wysokie 

progi, mała przestrzeń 

manewrowa w łazience, wąskie 

drzwi  

– brak odpowiednich dojazdów 

do obiektu 

– bariery architektoniczne w 
zagospodarowaniu (brak ramp) 

– liczne bariery niestrukturalne 

– wszystkie obiekty 

poddane termomodernizacji 

– wymiana stolarki 

okiennej na okna PCV, 

zachowanie proporcji 

otworów okiennych (różna 

kolorystyka okien), 

niezachowanie podziałów 
okiennych 

– wymiana pokrycia 

dachowego z blachy falistej 

w kolorze żółtym na 

blachodachówkę w kolorze 

brązowym 

– renowacja kolorystyczna 

związana z założeniem 

projektowym (odcienie 

barwy, beżowej) 
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6.1. Wskazania konserwatorskie 

Dzisiejsze adaptacje i modernizacje wielorodzinnych obiektów Zakopanego powinny 

opierać się na zasadach, które determinowane są przez ich wartość zabytkową oraz 

konieczność zachowania możliwie dużej ilości oryginalnego materiału. Samowolna 

modernizacja zewnętrzna może spowodować utratę wartości zabytkowych obiektu. 

Konsekwencjami niekontrolowanych przez konserwatora zabytków działań w opisywanych 

obiektach są:  

1. Zmiana struktury ścian. Nowa warstwa ocieplenia przykrywa oryginalną strukturę ścian 

będącą niejednokrotnie detalem obiektu309 i zmienia proporcję obiektu. 

2. Zmiana grubości przegród zewnętrznych budynku. Oryginalnie projektowane jednolite 

powierzchnie elewacji z oknami zlicowanymi z fasadą po ociepleniu wyglądają na 

wepchnięte w ścianę, co powoduje optyczne pomniejszenie okien310 oraz rozdrobnienie 

elewacji i zwiększenie widoczności jej podziałów poprzez cień tworzący się na szpaletach 

okien. 

3. Zmiana proporcji podmurówki i zwiększenie jej kontrastu. Na terenie Zakopanego 

popularne było projektowanie kamiennej podmurówki wykonanej z kamieni potokowych 

górskich o sinym odcieniu. Po zabiegach termoizolacyjnych kamienne mury stały się mniej 

widoczne, ponieważ nie licują się z zewnętrzną krawędzią ocieplonej ściany. W konsekwencji 

obiekt wygląda na mniej stabilny, a nowy kolor elewacji (najczęściej w pastelowych ciepłych 

odcieniach) kontrastuje z chłodnym odcieniem podmurówki. 

4. Zmiana stolarki okiennej. W zamierzeniach projektowych stosowanie różnego typu 

podziałów stolarki okiennej było powodowane dostosowaniem otworu okiennego do 

zamierzonego wyrazu elewacji i bryły budynku. Pionowy lub poziomy podział okna, 

uzyskiwany przez kierunek szprosów, miał równoważyć kształt otworu okiennego. 

Pozbawione portali i ornamentu okna wykonywane były tradycyjnie z drewna. W 

oszczędnym budownictwie socjalnym stosowano najczęściej tańsze okna szwedzkie 

(zespolone) lub okna skrzynkowe311. Dzisiejsza modernizacja obiektów często rozpoczyna się 

 
309 Np. tynki terrazytowe, terrabona, różnego rodzaju zaprawy hydrauliczne, ceramika. 
310 Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Dobre praktyki konserwatorskie dla mieszkańców i 

użytkowników. Zabytki architektury mieszkaniowej modernizmu, Warszawa 2014, 

http://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/Jak%20modernizowa%C4%87%20modernizm

_2.pdf (14.03.2019). 
311 Ibidem. 
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właśnie od zmiany stolarki okiennej. Stare okna wymieniane są na standardowe okna PCV, 

bez dodatkowych szprosów, co niszczy zaprojektowany pierwotnie kształt elewacji. 

5. Zmiana pokrycia dachowego i elementów drewnianych. Podczas modernizacji wielu 

obiektów zastąpiono pierwotnie istniejące deskowania zdobiące elewacje obiektów blachą 

trapezową. Decyzja ta pomimo zdecydowanego przedłużenia okresu gwarancyjnego w 

stosunku do zastąpionego materiału niesie niebezpieczeństwo zatracenia przez obiekt nie 

tylko pierwotnego zamysłu projektanta, charakteru architektury zakopiańskiego modernizmu, 

ale również wprowadza obcą formę pozbawioną subtelnej tożsamości miejsca, która przez 

wielu była zauważalna w tym detalu.  

6. Zmiany wyglądu przestrzeni wspólnych (traktowanych jako najbardziej reprezentacyjna 

część budynków), takich jak wejścia do obiektów, klatki schodowe czy tarasy. Były one 

dopełnieniem wizji spójnej architektury: bryły, funkcji i wnętrza. Modernizacja posadzki 

(wielobarwne lastriko, marmur) powinna więc nawiązywać do pierwotnego materiału, a w 

przypadku podłogi czy stopni z lastriko uzupełnienia powinny być wykonywane z materiału o 

podobnej ziarnistości. Po wielu latach użytkowania i braku wcześniejszych prac remontowych 

widoczne są ubytki w tych strukturach, a w przypadkach renowacji przestrzeni wspólnych 

zmiana materiału posadzki.  

7. Dogęszczanie zabudowy niezgodne z pierwotnym projektem. Przemyślana strefa zieleni 

między budynkami zespołów modernistycznych wraz z uwzględnionymi odległościami 

między nimi eliminowała efekt zacieniania. Odpowiednie doświetlenie i przewietrzanie 

terenów zielonych było dopełnieniem założeń funkcjonalnych osiedli modernistycznych. 

Projekty dogęszczania mogą stanowić specyficzne zagrożenie dla terenów rekreacyjnych 

osiedli i zespołów wielorodzinnych. Aktualnie wolne powierzchnie mogą być zabudowane 

zgodnie z prawem przy zachowaniu obecnie obowiązujących przepisów.  

Przyczyną występujących problemów zakopiańskiej architektury wielorodzinnej 

omawianego okresu jest niejednoznaczne jej wartościowanie312. Obecna praktyka ochrony i 

wartościowania budowli XX-wiecznych pozwala na ocenianie obiektu w poszczególnych 

kategoriach. Wartość artystyczna jest zdefiniowana przez formę obiektu lub zespołu 

obiektów. Jako subiektywne kryterium kojarzona jest przez pryzmat negatywnie odbieranych 

 
312 Wartościowanie zgodne z obowiązującą ustawą o ochronie zabytków z dnia 29 kwietnia 2016 r. Rada 

Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, W sprawie ochrony dziedzictwa 

architektury i urbanistyki XX wieku i opieki nad zabytkami, za: J. Lewicki, Ocena wartości…, s. 46. 
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czasów jej powstania, a forma traktowana jest jako znaczny kontrast do zabudowy tradycyjnej 

Podhala Zakopanego.  

Kolejna kwestia dotyczy wartości naukowej i określania autentyzmu jej idei, materiału, 

funkcji oraz konstrukcji. Wartość historyczna określa walory miejsca dla ludzi i wydarzeń 

związanych z obiektem. Bardzo wyrazista marka regionalna architektury Zakopanego i stylu 

Witkiewiczowskiego nie służy pozytywnemu aksjologizowaniu obiektów modernistycznych. 

Słuszność ich formy mimo wielu znakomitych rozwiązań funkcjonalnych bywa 

kwestionowana i przegrywa w polemice z obrońcami kontekstu miejsca, których 

najczęstszym argumentem jest brak dwuspadowego dachu oraz adaptowanie typowych 

projektów osiedli. 

Dzięki uchwale nr 1 Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony dziedzictwa architektury i 

urbanistyki XX wieku w Polsce oraz pismu Generalnego Konserwatora Zabytków prof. IH 

PAN Magdaleny Gawin skierowanego do wojewódzkich konserwatorów zabytków w 2016 

roku w sprawie potrzeby ochrony architektury modernistycznej i powojennej wprowadzono 

prawne instrumenty ochrony obiektów architektury modernizmu. Jako generalną zasadę przy 

planowanych pracach remontowych obiektów modernistycznych należy przyjąć zachowanie i 

wyeksponowanie walorów zabytkowych budynków. Analiza stanu technicznego oraz 

ustalenie pierwotnego wyglądu (materiału elewacji, kolorystyki oraz faktury, pierwotnego 

detalu i ornamentu obiektu) pozwoli na sformułowanie zaleceń konserwatorskich i uściśli 

zakres ochrony konserwatorskiej313. 

Najważniejsze cechy architektury modernistycznej, które powinny być zachowane, to 

przede wszystkim forma zewnętrzna budynków wraz z otoczeniem, bryła i elewacje. 

Nieprawidłowe renowacje obiektów oprócz opisanych wcześniej problemów mogą 

powodować zacieranie cech charakterystycznych stylu, a w efekcie zatracenie jego 

czytelności. Najczęściej zauważalnymi problemami są: zmiana struktury ścian oraz ich 

grubości (a tym samym optyczne pomniejszenie okien), zmiana proporcji podmurówki, 

elementów kamiennych elewacji i zwiększenie kontrastu, zmiana stolarki okiennej wraz ze 

 
313 Filipowicz P., Rola zaleceń konserwatorskich w procesie inwestycyjnym realizowanym w obiekcie 

zabytkowym w świetle oczekiwań projektanta i inwestora, „Opinie i Interpretacje, Kurier Konserwatorski” 2010, 

nr 6, s. 1. 
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zmianą podziałów okiennych, zmiana pokrycia dachowego i elementów drewnianych na 

materiały wątpliwie imitujące pierwotny materiał. 

Dzisiejsze adaptacje i modernizacje obiektów modernistycznych wielorodzinnych 

Zakopanego powinny opierać się na zasadach, które określają obiekt jako zabytek. Wszelkie 

działania powinny dążyć do zachowania jak najwięcej ilości substancji oryginalnych, 

ponieważ samowolna modernizacja zewnętrzna obiektów bywa nieodwracalna. 

W związku z koncepcją inwestycyjną wskazania konserwatorskie, których podstawą 

powinno być zachowanie ciągłości architektonicznej, są następujące:  

1. W przypadku zniszczenia i ubytków w elewacji na dużych powierzchniach powinno 

się poddawać wymianie tynk na nowy o tym samym składzie jak oryginalny. Dobrym 

rozwiązaniem zdaje się być położenie w miejsce istniejącego tynku warstwy tynku 

ciepłochłonnego (zawierającego perlit ekspandowany314) lub płyt z pianki rezolowej315, 

cieńszej niż stosowane do tej pory inne materiały, co eliminowałoby ocieplanie elewacji 

kilkunastocentymetrową warstwą izolacyjną.  

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej powinna być w pełni kompatybilna ze stylem 

budynku (kolorystyka, podziały okien, frezy i elementy wykończeniowe, np. klamki, gałki o 

takich samych kształtach oraz wielkościach). 

3. Zmiany detalu architektonicznego (np. balustrady, gzymsy wieńczące) również 

powinny odbywać się z dbałością o zachowanie oryginalnego charakteru budynku.  

4. Przestrzenie wspólne (wejścia do budynków, klatki schodowe czy tarasy) powinny 

być traktowane jako kontynuacja wizji spójnej architektury: bryły, funkcji i wnętrza. 

Modernizacja posadzki (wykonanej z wielobarwnego lastriko lub marmuru) powinna 

przywracać pierwotny charakter przez uzupełnienie materiałem o takim samym składzie i 

granulacji.  

5. Wykonywane izolacje ścian fundamentowych powinny być prowadzone z 

uwzględnieniem odpowiedniej technologii, a do wykończenia elewacji powinny być używane 

 
314 Perlit ekspandowany to materiał niehigroskopijny o stałej objętości, odporny na mróz, wilgoć, szkodniki. 

Posiada własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne, wysoką porowatość oraz zdolności sorpcyjne.  
315 Materiał termoizolacyjny i paroprzepuszczalny o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ = 

0,021 W/(mK) przy grubości izolacji D = 70 mm [wełna skalna, λ = ok. 0,042 W/(m•K), grubość izolacji D = 

135 mm; styropian, λ = ok. 0,038 W/(m•K) grubość izolacji D = 120 mm]. 
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tynki gładkie i drobnoziarniste w pierwotnych kolorach elewacji ustalonych na podstawie 

oryginalnych próbek.  

6. Nowe instalacje powinny być montowane tak, by nie niszczyć podestów i posadzek. 

Te same zasady powinny dotyczyć też doświetlania w przestrzeniach wspólnych wykonanych 

z luksfer, a ich wymiana powinna być zgodna z pierwotnymi ich proporcjami oraz 

transparentnością i barwą. 

7. Modernizację obiektów należy traktować kompleksowo z poszanowaniem otaczającej 

zieleni. Celem przekształceń układów komunikacyjnych osiedli, powinno być osłabienie 

wpływu samochodów na środowisko mieszkaniowe a tym samym zapewnienie prawidłowo 

rozwiązanych miejsc parkingowych, dojść i dojazdów.   

 

6.2. Zrównoważony rozwój miasta 

Zmiany w strukturze miasta powinny mieć charakter ekonomiczny, posiadać znamiona 

nacechowania prospołecznego i uwzględniać walor estetyczny. Według Beaty Komar dla 

terenów już zabudowanych obiektami wielorodzinnymi w celu świadomego wprowadzania 

zrównoważonego rozwoju szczególnie ważne jest zredukowanie czynników szkodliwych dla 

środowiska. Takie działania, jak wyprowadzenie z centrum miast prywatnych samochodów, 

wzmocnienie komunikacji publicznej316, propagowanie tras rowerowych oraz tworzenie 

miejsc pracy blisko miejsca zamieszkania, stają się podstawowymi wymaganiami 

podtrzymywania rozwoju. Zmiany w strukturze miasta, które mają charakter ekonomiczny, to 

szeroko pojęta energooszczędność obiektów (termomodernizacja elewacji, instalacja 

kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych). Wymaganiami 

społeczno-kulturowymi determinującymi zrównoważony rozwój są wszystkie te czynniki, 

które pozwalają człowiekowi na całościowy odbiór terenu zainwestowania (kompozycja 

urbanistyczna osiedla, miejsca parkingowe, zieleń osiedlowa, tereny wypoczynku, 

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców317). 

Najlepszym wskaźnikiem pomiaru jakości życia mieszkańców jest ocena ich stylu życia 

w odniesieniu do warunków mieszkaniowych. W czasie powstawania pierwszych osiedli 

 
316 Agenda 21 określa sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju, a także ich 

możliwości realizacyjne. Dokument został przyjęty na Konferencji Środowisko i rozwój zorganizowanej z 

inicjatywy ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.  
317 Kobylarczyk J., Problem komfortu w środowisku mieszkaniowym na podstawie analizy dwóch krakowskich 

osiedli, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA” 2016, t. XXXIII, z. 63 (4), s. 277–

285. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
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mieszkaniowych w Zakopanem grupami społecznymi, które spędzały w nich najwięcej czasu, 

były dzieci i osoby starsze. Elastyczny czas pracy oraz zdalne wykonywanie zobowiązań 

zawodowych stają się coraz bardziej pożądanymi formami zatrudniania318. To sprawia, że 

miejsce zamieszkania jest jednocześnie miejscem odpoczynku, rekreacji i pracy. Środowisko 

mieszkaniowe musi więc sprostać coraz wyższym wymaganiom, ponieważ zmienia się styl 

życia mieszkańców, a niedawno wprowadzane sposoby rewitalizacyjne miasta dezaktualizują 

się, co skutkuje zmniejszaniem efektywności działań dla zrównoważonego rozwoju miast i 

regionów. 

W obecnych czasach, w dobie ciągłego deficytu terenów zielonych w miastach 

niekorzystnie wpływającego na ich rozwój, ponowne przeprojektowanie miasta względem 

terenów zielonych może stać się reakcją na najważniejsze problemy319. Termin urbanistyka 

krajobrazowa (landscape urbanism)320 pojawił się pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX 

wieku i odnosi się do sposobu organizacji miast poprzez projektowanie ich krajobrazu, a nie 

samych budynków. Otoczenie mieszkaniowe może w ten sposób zyskać, zaś tereny zielone 

osiedli mieszkaniowych Zakopanego mogłyby tworzyć z innymi terenami sieć połączonych 

terenów zielonych.  

Dynamiczny rozwój miast wymusza sekwencję realizacji mniejszych celów z nim 

powiązanych, co stanowi strategię zrównoważonego rozwoju. Działalność inwestycyjna 

człowieka w przestrzeni miasta i wsi ma wnosić pożytek dla wszystkich (mieszkańców, 

turystów) i dla całościowej poprawy przestrzeni. 

W wielu krajach europejskich małe miasteczka stanowią dobry przykład 

zrównoważonego rozwoju struktur miejskich, stając się pożądanym miejscem zamieszkania 

artystów, architektów, naukowców, menedżerów. Wydaje się, że dzisiejszy obraz 

Zakopanego w coraz mniejszym stopniu spełnia te wymogi.  

 
318 Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że od 15 grudnia 2017 roku coraz więcej firm stawia na 

elastyczny czas pracy. Z tej formy zatrudnienia najczęściej korzystali pracodawcy z województw śląskiego, 

wielkopolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.Elastyczny czas pracy wprowadziło 2515 pracodawców. 
319 Schneider-Skalska G., Healthy Housing Environment in Sustainable Design, IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, vol. 471, session 8, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-

899X/471/9/092083/meta (27.02.2019). 
320 Oficjalnie terminologia Landscape Urbanism została wprowadzona 1992 roku w publikacji: P.L. Knox, The 

Restless Urban Landscape. Wikipedia podaje, że termin landscape urbanism pierwszy zastosował w roku 1994 

w tytule swojej pracy dyplomowej Connolly P., Projektowanie Urbanistyczne w RMIT w Melbourne. Za: W. 

Kosiński, M. Zieliński, Urbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria, praktyka, edukacja, 

„Przestrzeń i Forma” 2016, nr 25, s. 7–52. 

https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/471
https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/471/9
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Kluczowym zadaniem w określaniu zaleceń projektowych miasta jest analiza wysokości 

jego zabudowy, a płynące z niej wnioski powinny posłużyć do stworzenia odpowiednich 

zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Takie wytyczne pozwolą 

na uniknięcie błędów związanych z zakłócaniem osi kompozycyjnych i zaburzeń ładu 

przestrzennego. Wizerunek czy też obraz miasta jest odbieramy z poziomu przechodnia321, 

ponieważ miarą skali w architekturze jest człowiek. Badania nad chłonnością widokową 

krajobrazu322 mogą stać się wskaźnikiem, czy Zakopane może przyjąć dany rodzaj 

przekształceń bez szkody dla swoich walorów krajobrazowych. Obecnie badania nad 

chłonnością miasta przeprowadzane są właśnie z pozycji ruchu obserwatora323. Badanie tzw. 

isovisimatrix324 pozwala na bardzo użyteczną interpretację widoczności dzięki uwzględnieniu 

widzenia percepcyjnego. Celem analizy jest określenie takiej wysokości zabudowy, aby nie 

była dominująca lub by jej skala i forma nie zaburzały widoku z miejsc obserwacyjnych 

(drogi, trakty piesze, miejsca rekreacyjne, tereny zielone, centra historyczne).  

 

6.3. Wnioski końcowe 

W wyniku przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że stan zachowania 

wielorodzinnej zabudowy Zakopanego wymaga starannego rozpoznania a następnie działań 

naprawczych. Stanowi ona bowiem (nie wliczając obiektów jednorodzinnych) największe 

zasoby mieszkaniowe Zakopanego325 nadal nie doceniane ze względu na ich wartość 

historyczną, architektoniczną i użytkową. 

Miasto Zakopane, będące stolicą Podhala, posiada unikatowe wartości kulturowe w 

skali naszego kraju. W niniejszej pracy autorka wskazała je podkreślając, że 

charakterystyczna kultura regionu326 wpływa nadal znacząco na miasto i cały region 

podtrzymując jego znaczenie rekreacyjne z niepowtarzalnymi krajobrazami i oryginalnym 

 
321 Maluga L., Dzieło architektury jako węzeł kompozycyjny w przestrzeni miasta, „Czasopismo Techniczne” 

2008, s. 423–428. 
322 Chłonność widokowa krajobrazu oznacza możliwość przyjęcia nowych elementów bez utraty cech 

charakterystycznych danego terenu. Jest określana współczynnikiem VAC (Visual Absorption Capacity). Za: 

Ozimek P., Tarko J., Łabędź P., 

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/turystyka/ozimek_p.pdf (21.11.2020). 
323 Ibidem. 
324 Morello E., Ratti C., A Digital Image of the City: 3D Isovists in Lynch’s Urban Analysis, 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/b34144t (21.11.2020). 
325 https://www.polskawliczbach.pl/Zakopane#nieruchomosci (7.01.2022). Od 1995 do 2020 roku na terenie 

Zakopanego oddano 74 mieszkania komunalne, 61 spółdzielczych, 25 zakładowych i 70 społeczno-

czynszowych. 
326 Jabłońska T., Szurkowski L., Droździk P., Stanisława Witkiewicza Styl Zakopiański, BOSZ, Olszanica 2008 r. 

http://journals.sagepub.com/author/Morello%2C+Eugenio
http://journals.sagepub.com/author/Ratti%2C+Carlo
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„górskim klimatem”. W skali kraju i również Europy jest to miasto wyjątkowe, w którym 

wielokrotnie odnotowano szczególny lokalny klimat z wyrazistym genius loci. Dlatego też 

ocena zachodzących przemian powinna być starannie monitorowana w szczególności z 

zakresie planowania przestrzennego i architektury327. Zaś uzyskiwana konkretna wiedza i 

poszerzone badania powinny stanowić decydujący czynnik w projektach dalszego rozwoju 

miasta Zakopanego, które ze swoimi unikatowymi determinantami będzie wciąż poddawane 

nieuniknionym przemianom cywilizacyjnym taki jak: nowe rozwiązania techniczne i 

technologiczne, zapotrzebowanie społeczne, zmiany klimatyczne. 

W granicach administracyjnych Zakopanego znajduje się znaczny obszar Tatrzańskiego 

Parku Narodowego, dlatego należy uwzględnić nieunikniony rozwój miasta wiążący się z 

powiększaniem jego przestrzeni i potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do 

powstania obszarów martwych biologicznie i przyczynić się do kurczenia naturalnych i 

półnaturalnych ekosystemów flory i fauny. Toteż istnieje pilna potrzeba dokumentowania i 

inwentaryzowania tempa zachodzących przemian miast, które posiadają swoją terytorialną i 

biologiczną pojemność. Jak napisała Elżbieta Przesmycka z tego faktu […] wynika 

konieczność ukazania walorów architektonicznych, urbanistycznych i historycznych wielu 

typów zabudowy, będącej świadectwem materialnym złożonej historii tej ziemi […]328. 

Stwierdzenie to jest stale aktualne i powinno być brane pod uwagę przy poczynaniach 

architektów i urbanistów. 

Procesy zachodzące na przestrzeni lat, z procesami dekapitalizacji i wygaszanie 

gwarancji materiałowych obiektów oraz zmiany w przestrzeniach zielonych osiedli, które 

mają ogromny wpływ na ludzkie zdrowie329, a także konieczność dostosowania obiektów do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, zmieniły obraz zabudowy wielorodzinnej Zakopanego 

powstałej w latach 1945–1989. Jak wskazują przeprowadzone badania, istnieje potrzeba 

 
327 Mełges H., Pozamiejski obraz przestrzenno-architektoniczny Małopolski wczoraj i dziś (Wybrane problemy), 
Politechnika Krakowska, Kraków 2018 s.9. […] W sensie prawnym, lecz także wykonawczym, wszelkie 

planowanie i projektowanie, o ile w ogóle ma posiadać jakiś sens, musi się zasadzać na znalezieniu iunctim 

między interesami jednostek i ich prawami a interesem nadrzędnym zbiorowości (społeczności) lokalnej, 

regionalnej lub państwowej (czyli całego społeczeństwa) […]. 
328 Przesmycka E., Lubelszczyzna wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Wyd. Politechniki 

Lubelskiej, Lublin 2008, s.8. 
329 Zimny H., Ekologia miasta, Warszawa 2005, s. 99. […] Powierzchnia biologicznie czynna, oprócz 

dostarczania pożywienia, tlenu, szeregu związków niezbędnych dla zdrowia, również chroni przed wieloma 

chorobami, a w strukturach miasta osłania przed nadmiernym przegrzaniem, ogranicza rozprzestrzenianie się 

pyłów, zmniejsza nasilenie hałasu, zmniejsza radioaktywność zapewniając korzystniejszą jonizacje powietrza 

itp. […]. 
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monitorowania i identyfikacji występujących koniecznych działań i zagrożeń wynikających z 

ich nieumiejętnej implementacji. Rozważyć należy możliwości skutecznego wykorzystania 

istniejących zasobów mieszkaniowych Zakopanego, lecz warunkiem są działania 

przemyślane, odpowiedzialne i oparte na pogłębionej analizie stanu istniejącego. Dlatego też 

niezbędne jest wypracowanie indywidualnych metod rewitalizacyjnych i działań 

naprawczych, by w przypadku istniejącej struktury mieszkaniowej zasoby te mogły zostać 

przekształcone zgodne z obowiązującymi standardami i społecznymi oczekiwaniami.  

Należy podkreślić, że zrealizowana w okresie powojennym zabudowa dla Zakopanego, 

odpowiadała ówczesnym standardom europejskich i nosiła cechy funkcjonalne i estetyczne 

przemyślane, dostosowane do zaistniałej rzeczywistości. Dzisiaj, po latach, dzięki otaczającej 

i współistniejącej zieleni, zniwelowane zostały krytyczne uwagi kierowane w kierunku 

dostosowania ich walorów estetycznych do otaczających je unikalnych krajobrazów.  

Prowadzone działania modernizacyjne architektoniczno-urbanistyczne w zespołach 

osiedli Zakapanego powstałych od 1945 do 1989 r., nie wykazują właściwego poszanowania 

tych istniejących zasobów w obszarze kształtowania zrewaloryzowanych, nowych jakości 

architektonicznych, funkcjonalnych i ekologicznych budynków oraz zagospodarowania 

osiedli. Dlatego też niezbędnym jest sformułowanie wniosków opartych na 

przeprowadzonych badaniach celem zdefiniowania całościowych zaleceń modernizacyjnych 

dla osiedli i terenów przestrzeni osiedlowych. Jednocześnie widoczny jest brak chęci 

implementacji takich kompleksowych działań, który może prowadzić do dalszego stałego 

obniżania stanu technicznego osieli i bloków mieszkalnych. Obecna polityka w kształtowaniu 

rozwoju miasta w aspekcie możliwości wprowadzania działań rewitalizacyjnych dla 

istniejących układów architektoniczno-urbanistycznych osiedli Zakopanego, nie nastraja 

optymistycznie. Jak się wydaje priorytetem nie są działania oparte na profesjonalnej wiedzy w 

zakresie wyboru przyjętych metod naprawczych, a raczej dalsza komercjalizacja wszelkich 

aspektów wykorzystania istniejących powojennych zasobów mieszkaniowych. W tym 

miejscu warto przytoczyć słowa Leona Kriera, że […] Architektura miast i przestrzeni 

publicznych jest sprawą wspólnego interesu, w takim samym stopniu, jak prawo lub język, 

gdyż stanowi podstawy kultury i cywilizacji […]330. 

 
330 Krier L., Architektura wybór czy przeznaczenia, Arkady, Warszawa 2001, s. 20. 
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10. STRESZCZENIE 

 

 Celem pracy była prezentacja wielorodzinnej zabudowy w osiedlach mieszkaniowych 

Zakopanego z lat 1945–1989. Mimo upływu lat, obiekty te nadal stanowią zasoby 

konkurencyjne w stosunku do obecnie projektowanych i realizowanych wielorodzinnych 

budynków mieszkaniowych. Dlatego postawiona została teza, iż należy dokonać rozpoznania 

rzeczywistej wartości istniejących zasobów a następnie, po dokonaniu pogłębionej analizy 

stanu zachowania, można określić kierunki działań konserwatorskich mających na celu ich 

przekształcenie w mieszkania zgodne z obowiązującymi standardami i społecznymi 

oczekiwaniami. 

 We wnioskach końcowych podjęta została próba wskazania możliwości skutecznego 

wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych Zakopanego. Warunkiem jest 

podejmowanie przedsięwzięć przemyślanych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb 

mieszkańców przy wykorzystaniu właściwych metod rewitalizacyjnych i naprawczych. W 

przypadku istniejącej struktury mieszkań, niezbędnym jest przekształcenie zgodne z 

obowiązującymi standardami i społecznymi oczekiwaniami. Należy podkreślić, że 

zrealizowana w okresie powojennym zabudowa dla Zakopanego, odpowiadała ówczesnym 

standardom europejskich i nosiła cechy funkcjonalne i estetyczne przemyślane, dostosowane 

do zaistniałej rzeczywistości. Dzisiaj, po latach, dzięki otaczającej i współistniejącej zieleni, 
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niwelowane są krytyczne uwagi kierowane w kierunku dostosowania ich walorów 

estetycznych do otaczających je unikalnych krajobrazów.  

 Dalszy brak wytycznych do objęcia opieką konserwatorską poszczególnych budynków 

mieszkalnych i osiedli wraz z ich otoczeniem, a także brak stosownych działań 

modernizacyjnych może się przyczynić do ich dalszej dekapitalizacji i postępującej 

dewastacji.  

11. ABSTRACT  

 

The aim of the work was to present multi-family buildings in housing estates in Zakopane 

from 1945–1989. Despite the passage of years, these facilities still constitute a competitive 

resource in relation to the currently designed and implemented multi-family residential 

buildings. Therefore, the thesis was put forward that the actual value of the existing resources 

should be recognized and then, after an in-depth analysis of the state of preservation, it is 

possible to define the directions of conservation activities aimed at transforming them into 

apartments in accordance with applicable standards and social expectations. 

In the final conclusions, an attempt was made to indicate the possibilities of effective use of 

the existing housing resources in Zakopane. The condition is to undertake well-thought-out 

projects, tailored to the individual needs of residents, using appropriate revitalization and 

repair methods. In the case of the existing housing structure, it is necessary to transform it in 

line with the applicable standards and social expectations. It should be emphasized that the 

buildings for Zakopane completed in the post-war period corresponded to the European 

standards of the time and had functional and aesthetic features, well thought-out, adapted to 

the existing reality. Today, years later, thanks to the surrounding and coexisting greenery, the 

critical attention directed at adjusting their aesthetic values to the surrounding unique 

landscapes is being eliminated. 

The continued lack of guidelines for the conservation of individual residential buildings and 

housing estates along with their surroundings, as well as the lack of appropriate 

modernization measures may contribute to their further decapitalization and progressive devas 


