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rozmowy o budowaniu

Przedwojenne kolonie domów – zmieni∏a si´ epoka, paƒstwo,
w którym le˝y Pi∏a – a te domy sà ponadczasowe

Osiedle dla kolejarzy na „Do∏kach”. Przedwojenny program: dzia∏ki
od miasta, pomoc paƒstwa, maksymalne uproszczenie i ujednolicenie budów

Przywrócona
pami´ç miasta
Przedwojenne kolonie
domów jednorodzinnych
okaza∏y si´ inspiracjà
dla wspó∏czesnej
architektury.
Oto opowieÊç o ludziach
czerpiàcych z niechcianej
historii Pi∏y...

Z doÊwiadczeƒ
Czytelników
Tekst Andrzej T. Papliƒski

H

istoria miasta z urwanà pami´cià; Pi∏a – 75-tysi´czne
miasto nad Gwdà pami´ta
tylko Stanis∏awa Staszica,
pilota Olega Matwiejewa i lata powojenne. Ksiàdz reformator w Pile si´ urodzi∏, radziecki lotnik zginà∏, a lata powojenne zacz´∏y si´ od wielkiego burzenia. Poczàtkowo nie by∏o pewnoÊci,

Dom wed∏ug projektu Lecha Wojtasika – ekstrakt przedwojennych
doÊwiadczeƒ, tyle ˝e bez narodowej ideologii
fot. Andrzej T. Papliƒski

fot. Mariusz Michowski

Firma, którà architekt za∏o˝y∏, seryjnie buduje domy pod has∏em
„Wyprowadzki ludzi z bloków”

czy Pi∏a b´dzie polska, czy nadal pozostanie w r´kach niemieckich. To przypiecz´towa∏o los miasta – konsekwentnie wyburzano stare kamienice, uszkodzone w czasie zdobywania miasta-twierdzy, i wywo˝ono ceg∏´ do odbudowywanej Warszawy. Ulica Adolfa Hitlera zacz´∏a si´ nazywaç ulicà Bieruta.
Na pustych placach po secesyjnych
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fot. Mariusz Michowski

fot. Andrzej T. Papliƒski

rozmowy o budowaniu

Architekt Lech Wojtasik postanowi∏ budowaç takie same domy
– proste, tanie, wygodne – i zrobi∏ na nich ˝yciowy interes

kamienicach budowano socjalistyczne
bloki. Tak wyglàda∏o pranie mózgu
miasta, które mia∏o nieszcz´Êcie przez
173 lata nazywaç si´ Schneidemühl.
Powojennà histori´ pisa∏ wojewoda
Âliwiƒski. Za Gierka wybudowa∏ dwupasmowà drog´ przecinajàcà miasto
z pó∏nocy na po∏udnie – do dzisiaj do
Pi∏y dobrze si´ wje˝d˝a i znakomicie
si´ z niej wyje˝d˝a, ...z k∏opotliwym
pytaniem na ustach: – A gdzie by∏o
centrum?!
Z odpowiedzià k∏opot. Jeszcze pod koniec Peerelu na trawniku w Êrodku miasta pas∏a si´ najprawdziwsza krowa.
Najprawdziwsze by∏y te˝ bieda i kolejki
w sklepach po wo∏owin´ z koÊcià
i Êwiƒskie nó˝ki. Z krochmalni dolatywa∏ s∏odki zapach gnijàcej na osadnikach màczki. Od jesieni w powietrzu
wisia∏a szara chmura z tysi´cy pieców
opalanych w´glem. To nie by∏o miasto

Pierwszy sukces: uda∏o si´ wybudowaç spójne osiedle
– jeszcze do spó∏ki z architektem Markiem Âwi´tope∏kiem-Mirskim

skore roztkliwiaç si´ nad czymkolwiek.
O jeszcze jednym wydarzeniu warto
wspomnieç. W centrum miasta, na
miejscu ruin koÊcio∏a, zbudowano
ogromny hotel, który wielkoÊcià dorównuje warszawskiemu „Forum”, ale
w skali sàsiednich domów wyglàda jak
Guliwer w krainie Liliputów. Dziwne
miasto, które nie chcia∏o pami´taç
o swej przedwojennej urodzie zielonych
placów, zwartych secesyjnych ulic, wie˝
koÊcio∏ów, tyle ˝e... poniemieckich.

Przetrwa∏y kolonie
CoÊ w Pile przetrwa∏o wojn´ i socjalizm – kolonie domów jednorodzinnych. Budowane w latach 20. i 30.
w ramach niemieckich programów
spo∏ecznych na peryferiach miasta:
na Jadwi˝ynie, Koszycach, Karlsbergu. Jedna z tych kolonii z lat 1925-30,
zbudowana za stacjà kolejowà dla

Fundament jest skr´cany z prefabrykowanych belek, osadzonych
na betonowych blokach, które wykonuje si´ poprzez wype∏nienie
metrowego wykopu chudym betonem
fot. Andrzej T. Papliƒski

fot. Andrzej T. Papliƒski

Najprostsza technologia: Êciany jednowarstwowe z bloczków betonowych,
strop z p∏yt kana∏owych, Êcianka kolankowa i dwuspadowy dach pokryty
dachówkà betonowà

kolejarzy, nie mia∏a w ogóle zieleni.
Niemcy nazywali to miejsce „Wioskà
murzyƒskà”, a Polacy po wojnie
„Do∏kami”, bo osiedle znajduje si´
w kotlinie u stóp wyniesionej cz´Êci
miasta.
Jest coÊ uniwersalnego w prostej architekturze starych domów z dwuspadowym dachem. Niemiecka,
a póêniej polska rodzina ma w∏asny
dom – oko∏o 120 m2 powierzchni
u˝ytkowej – w sam raz, by wygodnie
mieszkaç. Jest du˝y ogród, w którym
niemieckie, a póêniej polskie gospodynie uprawia∏y warzywa i hodowa∏y
króliki. ˚o∏nierski szereg domów budowanych pod sznurek jest mi∏y dla
oka. „Do∏ki” czy Koszyce nic nie straci∏y z atrakcyjnoÊci – stare budynki
sà remontowane, przebudowywane,
nieraz psute przez w∏aÊcicieli, ale
zawsze ponadczasowe.
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Plan domu TYP 1

sypialnia 13,8

pokój 13,6

korytarz 3,4

pokój 13,6

∏azienka 9,8
Pi´tro

Komin budowany jest opcjonalnie – tylko
do kominka, bo kocio∏ grzewczy ma
zamkni´tà komor´ spalania
salon 27,7

8,3 m

kuchnia 13,4

fot. Andrzej T. Papliƒski

hol i schody
5,3

Anatomia urody ma∏ego domu: ocieplenie
wieƒca jako element podzia∏u elewacji,
cofni´te wejÊcie, podzia∏ okien zgodny z lokalnà tradycjà, donica z cegie∏ przy wejÊciu

Na takich koloniach zaczyna si´ historia odzyskiwania pami´ci miasta...

Niespotykanie spójne
osiedle
Lech Wojtasik wychowa∏ si´ na poniemieckiej kolonii powy˝ej „Do∏ków”.
Po studiach architektonicznych wróci∏ do Pi∏y.
– Nie dawa∏y mi spokoju przedwojenne dokonania: dost´pnoÊç domów, racjonalnoÊç projektów, spo∏eczny cel
budownictwa, a tak˝e uroda, uporzàdkowanie, ∏ad zabudowy.
Jak te uniwersalne idee wcieliç
w ˝ycie? W 1991 roku kupi∏ wraz ze
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przedsionek
1,9
∏azienka 3,0

▲

Parter

8,3 m

3,0 m

Dom parterowy z poddaszem u˝ytkowym o powierzchni 105,4 m2

wspólnikiem, architektem Markiem
Âwi´tope∏kiem-Mirskim, szeÊç hektarów ziemi na peryferiach miasta. Tak
jak kiedyÊ wytyczano nowe parcele
pod budow´ kolonii, tak i architekci
podzielili teren na dzia∏ki i konsekwentnie sprzedawali je inwestorom,
którzy chcieli mieszkaç w domach
zaprojektowanych przez dwóch architektów.
– Nie by∏o przymusu, chodzi∏o raczej
o wspólnot´ idei, wypracowanie ∏adnej zabudowy – zastrzegajà si´ byli
wspólnicy.
Powsta∏o osiedle 80 spójnych architektonicznie domów o symetrycznych

proporcjach, eleganckich detalach,
jednolitym kolorze dachu. Rzecz
niespotykana na polskich osiedlach!
Tylko oÊmiu inwestorów zdecydowa∏o
si´ budowaç wedle innego projektu
ni˝ Wojtasika i Âwi´tope∏ka-Mirskiego,
ale i tym domom blisko do niemieckich kolonii.
Wojtasik eksperymentowa∏. Studiowa∏
budow´ w szkielecie stalowym. Chcia∏
wypracowaç metod´ szybkiego i taniego budowania domów. Póêniej zarzuci∏ szkielet: – Nie ma w naszym
budownictwie dyscypliny i dok∏adnoÊci potrzebnej do takiej technologii.
Zajà∏ si´ tematem prefabrykowanych
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Plan domu TYP 5

sypialnia 15,5

pokój 16,9

korytarz 4,6

pokój 12,9

∏azienka 14,8
Pi´tro

pomieszczenie
gospodarcze
5,6

kuchnia 18,6
salon 30,1
hol i schody
13,1

11,1 m

schowek 2,0
przedsionek
2,1
pokój 12,9
∏azienka 4,5

▲

gara˝ 21,2
Parter

14,0 m
Dom parterowy z poddaszem u˝ytkowym i gara˝em o powierzchni 179,4 m2

fundamentów, których wykorzystanie
pozwoli∏oby skróciç czas budowy do
minimum. Zaprojektowa∏ ˝elbetowe
belki, znalaz∏ producenta. Tak przygotowywa∏ si´ do budowania tanich domów – nowych kolonii.

Uciec z bloku
Lech Wojtasik: – Marzeniem ka˝dego
z nas jest posiadanie w∏asnego domu
jednorodzinnego. Dwie bariery sprawiajà, i˝ na dom decyduje si´ tak niewiele osób. Obawa przed za∏atwianiem formalnoÊci i wa˝niejsza – l´k,
˝e w trakcie budowy koszty inwestycji
oka˝à si´ wy˝sze ni˝ zak∏adane.

I dalej: – Kogo staç na w∏asny dom?
Ludzi o Êrednich dochodach, którzy:
majà kapita∏ w postaci w∏asnego
mieszkania wartego w Pile oko∏o
90 tys. z∏; skorzystajà z nisko oprocentowanego kredytu w wysokoÊci
120-130 tys. z∏; kupià dzia∏k´ w cenie
30-35 tys. z∏ – za oszcz´dnoÊci albo na
przyk∏ad za pieniàdze ze sprzeda˝y
gara˝u. Tak zosta∏ opisany potencjalny
klient firmy, którà Lech Wojtasik za∏o˝y∏ w 2002 roku.
– Przed wojnà na dom by∏o staç kolejarzy na „Do∏kach“, urz´dników, pracowników krochmalni czy odlewni
– rozwa˝a∏ architekt – teraz te˝

wystarczy stworzyç ludziom podobne
warunki, by powtórzyç tamten sukces.
Program spo∏eczny bez nacjonalistycznej obudowy? – to mo˝na zrozumieç, ale program spo∏eczny i wolny
rynek, i zysk?! – to bardzo ryzykowna
teza. Pi´kna spo∏eczna idea mog∏a
zakoƒczyç si´ osobistà kl´skà i bankructwem Wojtasika.
Dzia∏anie firmy nie by∏oby mo˝liwe,
gdyby akcja by∏a przeprowadzana
w anonimowym mieÊcie, w którym ludzi nie ∏àczà tak silne wi´zi jak w niewielkiej Pile. Architekt dobra∏ sobie
wspó∏pracowników wÊród ludzi mu
znanych, którym móg∏ zaufaç. Powodzenie szeÊcioosobowej firmy zale˝y
te˝ od dobrych kontaktów z kontrahentami. W tym przypadku sà to te˝
cz´sto osoby, które architekt zna, czy
to z ∏awy szkolnej, czy wczeÊniejszej
wspó∏pracy. Obie strony sobie ufajà
i rozumiejà obopólne korzyÊci.
– Sprzedajemy domy jak samochody
– mówi wspó∏w∏aÊciciel firmy Mariusz
Michowski. Michowski przez wiele lat
pracowa∏ jako agent nieruchomoÊci.
Zna pilski rynek jak w∏asnà kieszeƒ
– jego doÊwiadczenie jest wa˝nym
elementem procedury dzia∏ania firmy.
– Zak∏adamy, ˝e nasz klient chce wiedzieç, kiedy b´dzie móg∏ zamieszkaç
na swoim i ile b´dzie musia∏ zap∏aciç.
Ma podpisaç umow´, p∏aciç po zakoƒczonym etapie robót, a za pó∏ roku
odebraç klucze do domu, w którym
brakuje tylko mebli i ˝yrandoli.
SzeÊciu pracowników uruchamia
i kontroluje zaplanowany proces:
klient podpisuje umow´ – Michowski
wycenia mieszkanie, okreÊla, w jakim
czasie uda si´ je sprzedaç – z dok∏adnoÊcià do tygodnia. Inny pracownik
za∏atwia wszystkie formalnoÊci budowy w urz´dach oraz warunki kredytu
dla klienta. Pracownik od spraw zaopatrzenia koordynuje dostawy materia∏ów na budow´ oraz prac´ szeÊciu
firm podwykonawczych. Kierownik
budowy kontroluje jakoÊç i post´p
prac.
– Kilku podwykonawcom podzi´kowaliÊmy za wspó∏prac´. Te firmy, które
zosta∏y, sà terminowe i dbajà o prac´,
bo majà u nas sta∏e miejsce zatrudnienia. Wiele tych firm rozbudowa∏o
si´ o dodatkowe brygady. Z dostawcami materia∏ów te˝ uda∏o si´ jakoÊ
dogadaç – dostajemy takie mar˝e,
murator 5

2006
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PALIMPSEST PI¸Y WED¸UG JANA SZWEDZI¡SKIEGO

F

w mieÊcie prawie bez uszczerbku. Powsta∏a
rewelacyjna galeria nieistniejàcego, lecz
trwajàcego miasta. Szwedziƒski drà˝y temat
dalej. Zbiera relacje najstarszych mieszkaƒców, t∏umaczy zapomniany pami´tnik z czasów pierwszej wojny, wykona∏ wirtualny
model nieistniejàcego koÊcio∏a Êw. Janów
spalonego 60 i rozebranego 30 lat temu,

na którego miejscu stoi w tej chwili mamuci
hotel. Artysta doczeka∏ si´ wystawy, zdoby∏
uznanie. A on robi to samo co Lech Wojtasik, tyle ˝e fotografiami – pokazuje uniwersalnà urod´ architektury.

o jakich prywatny inwestor nawet
nie mo˝e pomarzyç. Prefabrykowane
fundamenty robi nam du˝a firma
w Jastrowiu – poczàtkowo byli nieufni, ale i oni przekonali si´, ˝e to dobry interes.
– Koszty generuje budowa – przekonuje architekt – na której organizacja jest katastrofà. Czteroosobowa
ekipa, która bezczynnie czeka na
dostaw´ materia∏u, to by∏aby strata
80 z∏ na godzin´, 640 z∏ na dzieƒ.
Dlatego tak wa˝ny jest plan i harmonogram, który dok∏adnie pokazuje,
kiedy ma wejÊç ekipa, kiedy dostawa
materia∏u.
To klucz do powodzenia takiej firmy.
Papierkiem lakmusowym tej historii
sà ceny ju˝ prawie 50 zbudowanych
domów.

fundamentowe, zag´szcza piasek. Âciany domu sà jednowarstwowe, z betonu
komórkowego lokalnego dostawcy.
Wi´êba bardzo prosta, dachówka
Braasa – w Pile jest centrala tej firmy. Okna drewniane, podobnie
schody w domu. Wykoƒczenie
– panele na pod∏odze, farby – dobrej
jakoÊci. To nie jest biedadom, bo
przed wojnà biedacy mieszkali w barakach.
Dom nie ma komina i kot∏owni, bo
grzeje kocio∏ z zamkni´tà komorà
spalania, odprowadzenie spalin odbywa si´ przez Êcian´ bocznà (komin jest opcjonalny – dla kominka).
Pierwszy TYP 1 Lech Wojtasik zbudowa∏ na starcie dzia∏ania firmy jako
dom modelowy. Po roku sprzeda∏ go.
Kolejne projekty i zbudowane domy,
w tym nowy przebój – TYP 5 – sà
rozwini´ciem znajomych widoków
z przedwojennych ulic. Proste,
symetryczne, bardzo eleganckie
domy powtarzajà przedwojennà
architektur´ i za∏o˝enia, tyle ˝e sà
ju˝ wolne od politycznych i historycznych obcià˝eƒ.

Palimpsest – ukryty obraz, na który na∏o˝ono
nowy tekst lub rysunek.

fot. Andrzej T. Papliƒski

fot. Jan Szwedziƒski

otograf amator Jan Szwedziƒski komputerowo zestawi∏ przedwojenne fotografie ze wspó∏czesnymi zdj´ciami Pi∏y – w ten
sposób o˝y∏o miasto, którego istnienia mo˝na
si´ by∏o domyÊlaç po nielicznych ocala∏ych
secesyjnych kamienicach. Nagle okaza∏o si´,
˝e topografia ulic, osie widokowe, a nawet
szerokoÊci chodników – to wszystko przetrwa∏o

fot. Andrzej T. Papliƒski

Inny projekt – TYP 5, który sta∏ si´ ostatnio
lokalnym hitem. Dom z gara˝em o powierzchni
179,4 m2

Niemiecki polski dom

fot. Andrzej T. Papliƒski

Dom parterowy o powierzchni 143,5 m2.
Architekt z upodobaniem u˝ywa ceglanych
kolorów Êcian zestrojonych z kolorem
dachówki

Lech Wojtasik – osiàgnà∏ sukces, wprowadzajàc w ˝ycie ide´, którà inni odrzucili
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Wojtasik nie jest marzycielem, jest
praktykiem i cz∏owiekiem konsekwentnym. Ju˝ wi´c mo˝na dopowiedzieç, ˝e jego firma buduje... poniemieckie domy. Hitem jest dom
TYP 1 – parterowy, z poddaszem
u˝ytkowym, o powierzchni 105,4 m2.
Jego architektura jest przetworzeniem niemieckiego domku z czasów
Schneidemühl, domu z rodzinnej
ulicy architekta. Za to technologia
nowoczesna i uproszczona.
Dzi´ki prefabrykacji stan zero mo˝na wykonaç w dwa dni. Z terenu
budowy usuwa si´ humus, ustawia i rygluje prefabrykowane belki

***
Tak wyglàda przywracanie pami´ci
miasta, które chcia∏o pami´taç tylko
Staszica, Matwiejewa i powojennà
nijakoÊç. Wojtasik, Szwedziƒski
– domy, fotografie i ludzie – ci ostatni nawet z niechcianej przesz∏oÊci
czerpià satysfakcj´ i budujà ˝yciowy
sukces.

