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STRESZCZENIE
Rok 2012 zapisze si" w pami"ci #wiata kultury obchodami 125
rocznicy urodzin Le Corbusiera (1887-1965), wielkiego architekta XX wieku. Uroczysto#ci rocznicowe w Polsce nie ograniczy$y
si" jedynie do celebrowania daty urodzin guru #wiatowego modernizmu, przypadaj%cej na dzie& 6 pa'dziernika 1887 roku. Organizator obchodów roku Le Corbusiera - Centrum Architektury
w Warszawie - przygotowa$ specjalny program edukacyjno-artystyczny pod nazw% „Le Corbusyear” w$%czaj%c szacowne instytucje, #rodowiska twórcze i naukowe z kraju i z zagranicy. Wed$ug
kuratora obchodów, Grzegorza Pi%tka, pomys$ zrodzi$ si" „(…)
wokó$ ideowej obecno#ci i nieobecno#ci Le Corbusiera w Polsce (…), by stworzy( okazj" (…) do rozszyfrowania jego #ladów

w naszych miastach i osadzenia dorobku polskich architektów
w #wiatowym kontek#cie intelektualnym, ale równie) do reßeksji nad )ywotno#ci% idea$ów modernistycznej urbanistyki(…)”
i dotyczy$ cyklu ró)norodnych imprez odbywaj%cych si" w Warszawie, Katowicach i Tarnowie. Autor artyku$u przygotowywa$
katowick% edycj" wydarzenia Le Corbusyear, tworz%c koncepcj"
szlaku tropami idei Le Corbusiera w Katowicach oraz prezentuj%c poni)szy tekst podczas warszawskiego spotkania, w którym
udzia$ wzi"li: Charles Jencks, Arthur Rüegg, Charles Knevitt.
S$owa kluczowe: Le Corbusier, Warszawa, Dolny l%sk, architektura XX wieku

LE CORBUSIER IN WARSAW AND UPPER SILESIA
ABSTRACT
The year 2012 will be remembered in the cultural world as the
125th anniversary of the birth of Le Corbusier (1887-1965), the
great architect of the 20th century. In Poland, the organiser of the
Year of Le Corbusier – Centrum Architektury (Centre of Architecture) in Warsaw – did not content itself with celebrating the
birthday of the guru of global modernism, who was born on 6
October 1887, but also prepared a special educational and artistic
programme entitled “Le Corbusyear”, and invited the participation of many esteemed institutions, artists and researchers from
Poland and all over the world. According to the principal organiser of the celebrations, Grzegorz Pi%tek, the idea came from “(...)
Le Corbusier’s ideological presence and absence in Poland (...) in

order to create an opportunity to (...) seek traces of his inßuence in
our urban architecture and place the legacy of Polish architects in
the global intellectual context, but also to reßect upon the robustness of modernist urban planning ideals (...)”. The project entailed
a number of events that took place in Warsaw, Katowice and
Tarnów. I myself organised Le Corbusyear in Katowice, following the concept of tracing Le Corbusier’s ideas in Katowice. This
text has been presented at a Warsaw meeting with the participation of Charles Jencks, Arthur Rüegg and Charles Knevitt.

Rok 2012 zapisze si" w pami"ci #wiata kultury obchodami 125 rocznicy urodzin Le Corbusiera
(1887-1965), wielkiego architekta XX wieku. (il. 1)
Uroczysto#ci rocznicowe w Polsce nie ograniczy$y
si" jedynie do celebrowania daty urodzin guru #wiatowego modernizmu przypadaj%cej na dzie& 6 pa'dziernika 1887 roku. Organizator obchodów roku
Le Corbusiera - Centrum Architektury w Warszawie - przygotowa$ specjalny program edukacyjno-

artystyczny pod nazw% „Le Corbusyear” w$%czaj%c
szacowne instytucje, #rodowiska twórcze i naukowe
z kraju i z zagranicy. Wed$ug kuratora obchodów,
Grzegorza Pi%tka, pomys$ zrodzi$ si" „(…) wokó$
ideowej obecno#ci i nieobecno#ci Le Corbusiera
w Polsce (…), by stworzy( okazj" (…) do rozszyfrowania jego #ladów w naszych miastach i osadzenia dorobku polskich architektów w #wiatowym
kontek#cie intelektualnym, ale równie) do reßeksji
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nad )ywotno#ci% idea$ów modernistycznej urbanistyki(…)”1 i dotyczy$ cyklu ró)norodnych imprez
odbywaj%cych si" w Warszawie, Katowicach i Tarnowie. Autor artyku$u przygotowywa$ katowick%
edycj" wydarzenia Le Corbusyear, tworz%c koncepcj" szlaku tropami idei Le Corbusiera w Katowicach
oraz prezentuj%c poni)szy tekst podczas warszawskiego spotkania, w którym udzia$ wzi"li: Charles
Jencks, Arthur Rüegg, Charles Knevitt.
Czy rzeczywi#cie Le Corbusier nigdy w Polsce
nie by$?
Do tej pory w literaturze polskiej i zagranicznej
nie czytali#my o pobycie Le Corbusiera w Polsce.
Wiemy o jego dwóch przygotowywanych wizytach
w Warszawie w 1933 roku i we Wroc$awiu w roku
1948, których jednak nie zrealizowa$.
O pierwszej z planowanych wizyt informuje Kronika Zwi%zku Stowarzysze& Architektów Polskich
z lutego 1933 roku: „Wystawa w gmachu I.P.S.
i tydzie& Propagandy Architektury odb"d% si" od
24 maja do 6 czerwca r. b. z okazji przejazdu przez
Warszaw" uczestników kongresu w Moskwie, których przyj"ciem zajmie si" Rada Z.S.A.P. Mi"dzy
innymi, go#ci( u nas b"d%: Le Corbusier i Walter
Gropius, którzy wyg$osi( maj% w Warszawie prelekcje”2.
Le Corbusier wchodzi$ tak)e w sk$ad Polsko-Francuskiego Komitetu Organizacyjnego wiatowego
Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju3, jaki
odby$ si" we Wroc$awiu w 1948 roku, ostatecznie
jednak i w tym przedsi"wzi"ciu nie uczestniczy$.
Na trop podró)y Le Corbusiera przez Polsk"
w drodze do Moskwy wskazywali jednak architekci, którzy w swojej karierze zawodowej zetkn"li si"
z osob% mistrza. Jerzy So$tan w rozmowie z Andrzejem Buland% wspomina$: „W przypadku Polski
mo)na zacytowa( to, co znów powiedzia$ Le Corbusier. W okresie swojej popularno#ci w Rosji cz"sto
podró)owa$ on mi"dzy Pary)em a Moskw%. Przez
okna wagonu – nie lata$o si" jeszcze samolotami –
obserwowa$ krajobraz mi"dzy Zb%szyniem – granic%
z Niemcami, a Sto$pcami – granic% rosyjsk%. Niewie-

le rado#ci to wagonowe patrzenie mog$o mu dostarczy(. Ten churchillowski wojenny korytarz Europy,
niszczony co par" lat, nie zachwyca ani darami natury
(lasy wyci"te – p$aszczyzna), ani tworami ludzkimi
– to, co mo)e i by$o nawet kiedy# wdzi"czne, zosta$o wyniszczone. Có) wi"c mog$o pozosta( w czu$ym
Corbusierowskim oku?”4. Wiadomo#( potwierdza
Wojciech Le#nikowski: „Le Corbusier bodaj)e dwukrotnie przeje)d)a$ przez polskie ziemie w drodze do
Moskwy. Nikt go nie zatrzyma$ i nikt go nie poprosi$
o wyk$ad, pomimo )e Szymon Syrkus i inni polscy
architekci og$osili go geniuszem”5.
Kenneth Frampton w rozdziale 6 ksi%)ki pt.: Le
Corbusier6, wydanej w 2001 roku, przytacza infor-

Na podstawie plakatu programowego „Le Corbusyear 2012”
teksty- Grzegorz Pi%tek, projekt graÞczny-Magdalena Piwowar,
wydawca-Centrum Architektury, Warszawa 2012.
2
„Architektura i Budownictwo”, 1933, nr 2, s. 60.
3
60 lat temu we Wroc$awiu obradowa$ wiatowy Kongres Intelektualistów. *ród$a: PAP, 25.08.2008 oraz M. Bibrowski,
Picasso i Kongres [w:] ten)e (red.), Picasso w Polsce, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, s. 27.

J. So$tan, Rozmowy o architekturze, Muzeum Akademii Sztuk
Pi"knych, Warszawa 1996, s. 56.
5
W. Le#nikowski, mier! przez przeci"tno#!. Wspomnienia architekta, „Architektura i Biznes”, 2007, nr 2, s.79 oraz J. Kurek
(red.), Wojciech Le#nikowski architekt obywatel #wiata, Politechnika Krakowska, Kraków 2012, s.89.
6
K. Frampton, Le Corbusier, Thames & Hudson, London 2001,
s. 89.
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1. Le Corbusier w pracowni przy Rue de Sèvres ok.1945-1949,
z ty$u Jerzy So$tan (pierwszy z prawej), fot. B. Zych, w: J. So$tan (red.), Jola Gola, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pi"knych
w Warszawie, Warszawa 1995, s. 107
1. Le Corbusier in the studio at the Rue de Sèvres, around
1945-1949, on the back Jerzy Soltan (Þrst on the right), photo
B. Zych, in: J. So$tan (ed.), Jola Gola, Wydawnictwo Akademii
Sztuk Pi"knych w Warszawie, Warszawa 1995, p. 107
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macj", i) architekt zatrzyma$ si" w Pradze mi"dzy
1 a 6 pa'dziernika 1928 roku, by potem uda( si"
w podró) kolej% przez Warszaw" do Moskwy, gdzie
zosta$ gor%co przywitany 10 pa'dziernika. By rozwik$a( przebieg tej podró)y, zwróci$em si" z pro#b%
o pomoc do Fundacji Le Corbusiera w Pary)u. Jej
pracownik, Arnaud Dercelles, zatrudniony w Centrum Dokumentacji i Bada&, wspó$wydawca dwóch
tomów prywatnej korespondencji architekta7 przekaza$ mi dwa listy, w których wzmiankowana jest
podró) przez Polsk".
Pierwszy z listów skierowany jest do matki Le
Corbusiera – Marie-Charlotte-Amélie Perret. Oto
jego tre#(:
6 pa$dziernika 1928,
Poci%g Praga-Warszawa.
Moja droga mamusiu.
Oto Praga ju& za mn%. Nareszcie mam chwil",
aby do Ciebie napisa!. Od przyjazdu w ostatni% niedziel" a& do soboty dwie godziny przed wyjazdem to
by'y bez przerwy dni kongresu, wizyty i konferencja
zorganizowana w ostatniej chwili przez Akademi",
Szko'" Sztuk Stosowanych i grup" m'odych.
Na kongresie by'o 150 osób, w#ród których osobisto#ci o ró&nych tytu'ach. Przez cztery wieczory, od niedzieli do #rody, przyj"cia u Beneša, opera, bankiet zorganizowany przez w'adze miasta i Ministra Nauczania
Powszechnego. Jak mog'a# przypuszcza!, okaza'o si",
&e czego# ode mnie oczekiwano. Powiedzia'bym nawet,
&e sala zebra( zosta'a opanowana przez mój referat.
Co potwierdzi'y gazety. Na zamkni"cie kongresu pojawi'a si" deklaracja «stu tysi"cy m'odych». Poniewa&
na zako(czenie mojego dyskursu, u&y'em nast"puj%cego sformu'owania : «Ja nie8 skar&" si" wy'%cznie we
w'asnym imieniu, mówi" w imieniu dziesi"ciu tysi"cy,
stu tysi"cy m'odych, którzy s% gn"bieni przez akademie». Wnios'em nut" #mia'ego dzia'ania w samym sercu debat ÞlozoÞcznych.
Tak wi"c, na konferencji z wczorajszego wieczora,
któr% zatytu'owa'em : «Techniki s% pod'o&em nawet
dla liryzmu», rysowa'em na czarno, czerwono i niebiesko, na du&ym papierze o d'ugo#ci 6 metrów, dowód
naprawd" wymowny moich umiej"tno#ci technicznych,
z którego uczyni'em dar dla Akademii Praskiej.
A. Dercelles, R. Baudouin, Le Corbusier. Correspondance.
Lettres à la famille. Tome I: 1900-1925, Tome II: 1926 – 1950,
Infolio éditions, Gollion, Paris, 2011 (T. I), 2012 (T. II).
8
S'owo «mówi"» zosta'o skre#lone przypis A. Dercelles, R. Baudouin, op. cit.
7
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Arthur Fontaine by' zachwycony moim referatem
na Kongresie, mówi%c mi: «wydawa'o mi si", &e to
ja sam mówi'em».
Je#li chodzi o noce, zosta'y, jak to si" mówi, zapomniane, to znaczy ograniczone do trzech lub czterech godzin snu. Wczoraj wieczorem, awangardowy
poeta czeski czyni' mi wielkie deklaracje mi'o#ci
proklamuj%c : «Le Corbusier jest wielkim poet%!»
Przyj"cie przez Czechów jest czaruj%ce. Miasto
jest niespotykanej &ywotno#ci. W'a#nie ko(cz% budynek targów9, który jest dok'adn% kopi% naszego
sekretariatu Pa'acu Ligii Narodów (mniej boskie
proporcje). To imponuj%ce.
Nie obawiaj si" ani przez minut", &e popadn" w najmniejsz% pych" z powodu tego wszystkiego. Wci%&
ca'y czas t"skni" do mojej pracowitej samotno#ci.
Doje&d&am teraz do granicy polskiej. wierki zalewaj% przestrze( jak w Jurze. Jest sobota, godzina
szósta i b"d" jecha' bez zatrzymywania si" a& do
poniedzia'ku pi"tna#cie godzin! B"d" móg' odespa!
moje pija(stwo!
Nie miej mi za z'e, &e nie pisa'em wcze#niej. By'o
to dos'ownie niemo&liwe. Zawsze my#l" z czu'o#ci%
o mojej bohaterskiej mamusi. Je#li wszyscy b"dziemy m%drzy i dobrzy, by! mo&e najbli&sza przysz'o#!
b"dzie dla ciebie bardziej wype'niona uczuciami.
Nale&y dostrzega! t'o, wydobywa! je i sprawia!,
&eby owocowa'o.
(…) Do zobaczenia mamusiu.
Twój Éd.
Na wszelki wypadek podaj" mój adres:
Prezydium CENTROSOYUS Moskwa.
Adresatem drugiego listu jest przysz$a )ona Le
Corbusiera - Yvonne Gallis, któr% architekt po#lubi$
w 1930 roku. Oto tre#( listu drugiego:
Niedziela 7 pa$dziernika 1928,
Ukochana Vonvon.
Zbli&am si" do granicy rosyjskiej. Pogoda jest
wspania'a. Wokó' bezkresne równiny piasku pokryte
polami i lasami. Jad" od wczoraj od godziny drugiej
(z Pragi). Znalaz'em wczoraj wieczorem w Czechach,
moje spanie przygotowane w wagonie sypialnym. T"
noc sp"dz" w nim na granicy. Biura podró&y s% zduVeletržní palác lub Pa$ac targowy i ekspozycje zosta$y zbudowane mi"dzy 1925 i 1928 przez architektów czeskich Josefa
Fuchsa i Old+icha Tyla. Budynek charakteryzuje si" u)yciem
#cian-kurtynowych - przypis A. Dercelles, R. Baudouin, op. cit.
9

miewaj%ce. Odbywam jazd" otoczony czerwonym aksamitem, sam w przedziale; jeden Japo(czyk jedzie
w s%siednim. Kraj jest opuszczony, pustynny. Wszyscy s% mili. Wyobra$ sobie, &e wczoraj sam William
Ritter towarzyszy' mi na dworzec. By' w #wietnej formie. By' w Pradze od o#miu dni i w ostatniej chwili
aÞsz o mojej konferencji go powiadomi'.
Konferencja ta10 (pi%tek) by'a nadzwyczajna,
w awangardowym teatrze. Sala wype'niona po brzegi. Otrzyma'em wszystkie mo&liwe dowody przyja$ni
a mój udzia' w tym dostojnym i nu&%cym kongresie
by' &ywy.
Przed wyjazdem otrzyma'em list z 1-go pa$dziernika. Nie piszesz ju& o denty#cie. Mam nadziej", &e
naprawd" do niego pójdziesz. Pozdrów serdecznie
tego dzielnego Blumensteina. Co do futra, widzia'em
dwa du&e sklepy w Pradze: mia'y wy'%cznie karaku'y i bobry. Nic wi"cej. Sama widzisz!
Otrzyma'em równie& wasze &artobliwe kartki
pocztowe. Przekl"ci dowcipnisie, opró&niacie moje
butelki! Pami"taj, &e b"d% potrzebne na wielkie #wi"to, które nas czeka po moim powrocie. Je#li chodzi
o kartk" po jawajsku?, wyrzuci'em j% do kosza nie
próbuj%c jej odczyta!. Nie mia'em racji, poniewa&
móg'bym po#wi"ci! si" tej harówce w moich wagonach sypialnych.
Ukochana Vonvon, ponownie przeczyta'em Twój
list z Monaco dzisiaj rano. Ju& jest lepiej teraz, prawda? )ycie pe'ne zaufania przed nami. Czy jeste#
szcz"#liwa? Musisz ni% by!, poniewa& zw%tpienie jest
rzecz% bolesn%. Podda'em Ci" srogiej próbie. Czy
wiesz, ma'y dzieciaku, &e pisz" cz"sto do mojej mamusi. Mów do niej mi'e rzeczy okazuj%c jej Twoje ma'e
serduszko. Moja matka ma zachwycaj%cy charakter.
U niej wszystko jest otwarte i &ywotne. Mo&esz pozyska! swoje miejsce w jej sercu. Pisz do niej cz"sto, poniewa& ja tego nie mog". Moje chwile staj% si" coraz
bardziej spl%tane. Ca'y mój dzie( jest zaj"ty minuta
po minucie. Mam mnóstwo pomys'ów w g'owie.
Powiedz Piotrowi, &e otrzyma'em paczk" listów
(jedn%) w Esplanade. Zapomnia'em przekaza! mój
nowy adres w hotelu. Daj mi zna!, czy musz" upomina! si" o co#. Przeka& mu, &e napisa'em we Frugès
(Loucheur). Napisz" do St Paula (Beneš powiedzia'
mi, &e St Paul jest geniuszem Þnansowym).

10
Konferencja «Nowe formy sztuki u)ytkowej» odby$a si"
z okazji V-ego rocznego kongresu Mi"dzynarodowej Federacji
Zwi%zków Intelektualistów «Elementy wspó$czesnej cywilizacji» - przypis A. Dercelles, R. Baudouin, op. cit.
11
T$umaczenie z j"zyka francuskiego K. Korpa-Stempel.

(…) To wszystko. Ukochana Vonvon, wielki ca'us
od Twojego Doudou.
Pozdrowienia dla Piotra i Alberta11.
Wiadomo#ci te pozwalaj% zrekonstruowa( podró) Le Corbusiera przez Warszaw" do Moskwy.
Po konsultacjach w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie12 uda$o si" ustali( obowi%zuj%cy wówczas
rozk$ad jazdy i tras" przejazdu poci%gu, i z du)ym
prawdopodobie&stwem stwierdzi(, )e Le Corbusier
przebywa$ w Warszawie od godziny 15:27 dnia
6.10.1928 r. do godziny 9:12 dnia nast"pnego, czyli oko$o 18 godzin, je#li poci%g nie mia$ opó'nie&.
Z poci%gu relacji: Praga-Warszawa, zatrzymuj%cego si" tak)e w Katowicach Le Corbusier musia$
wi"c wysi%#( na stacji ko&cowej w Warszawie mi"dzy godzin% 9:07 a 9:31, i przesi%#( si" do poci%gu
Nord Express CIWL-D23/24 relacji relacji: Paris
Nord – Sto$pce/Niegore$oje i ostatni raz wysi%#(
na granicy polsko-rosyjskiej, by skorzysta( z trzeciego ju) poci%gu Kurier 2/1 relacji: Niegore$oje Moskwa.
Jak zagospodarowa$ wolny czas w Warszawie
i gdzie sp"dzi$ noc, jest do chwili obecnej owiane tajemnic%. Sprawa wymaga dalszych docieka&,
by wyja#ni( ten enigmatyczny, by( mo)e niewiele
znacz%cy epizod w )yciu wielkiego architekta, który w tym momencie w$a#nie obchodzi$ swoje 41
urodziny. Nie wspomina o tym w listach i zapewne
nie by$ to dla niego wa)ne, cho( negatywne wspomnienia na temat przejazdu przez nasz kraj przytaczane przez Wojciecha Le#nikowskiego, mog% by(
wynikiem osamotnienia prze)ywanego w tym dniu
„Nagle stan%$ przede mn% ma$y, $ysy, nieprzyjemnie wygl%daj%cy cz$owiek-legenda. Le Corbusier.
A wi"c jeste# z Polski - us$ysza$em. Co za p'aski
i nieprzyjemny kraj…”13 i Jerzego So$tana: „Nieraz
wracali#my my#lami do tych jego francusko-polskorosyjskich podró)y. Co pozosta$o mu z Polski…?
Mon pauvre So'tan, Il est triste votre pays…- smutny
jest ten twój kraj. Doskonale zdanie to pami"tam,
s$ysza$em je par" razy. Ale kiedy#, kiedy Corbusier
by$ w z$ym nastroju, wymkn"$o mu si" co# mocniejszego… Il est mache votre pays - brzydki jest ten
twój kraj!...”14.

12
Dzi"kuj" panu Krzysztofowi Kloci&skiemu, kierownikowi archiwum Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.
13
W. Le#nikowski, op. cit., s.79, Jan Kurek (red.), op. cit., s.89.
14
J. So$tan, op. cit., s. 56.
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2. Le Corbusier w#ród #l%skich architektów ok.1929 r., w: E. Stachura, )ycie i twórczo#! architekta Tadeusza Michejdy,
Muzeum l%skie, Katowice 2000, s. 41
2. Le Corbusier among Silesian architects, around 1929, in: E. Stachura, )ycie i twórczo#! architekta Tadeusza Michejdy,
Muzeum l%skie, Katowice 2000, p. 41

3. Willa E. Ka'mierczaka w Katowicach, proj. Tadeusz Michejda, 1930-1931, fot. R. Nakonieczny
3. Villa of E. Kazimierczak in Katowice, by Tadeusz Michejda, 1930-1931, photo R. Nakonieczny
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4. Dom B. Radowskiego w Katowicach, proj. Karol Schayer, 1937, fot. R. Nakonieczny
4. House of B. Radowski in Katowice, by Karol Schayer, 1937, photo R. Nakonieczny

5. Willa Chmielewskich w Warszawie, proj. Karol Schayer, 1937-1938, przebudowana po 1945, fot. R. Nakonieczny
5. Chmielewski’s Villa in Warsaw, by Karol Schayer, 1937-1938, rebuilt after 1945, photo R. Nakonieczny
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W polskich #rodowiskach twórców, architektów,
artystów Le Corbusier by$ postaci% wa)n% i stale
obecn% w dyskusjach i formu$owanych nowoczesnych programach. Na fotograÞi z 1929 roku wykonanej podczas jednego z towarzyskich spotka&
w gronie katowickich architektów, widoczna jest
papierowa posta( Le Corbusiera, admirowana gestem r"ki przez Tadeusza Michejd" i „koronowana” przez Karola Schayera i nie by$ to jedynie nic
nie znacz%cy gest (il. 2). Bowiem zarówno Tadeusz
Michejda w swoich realizacjach (il. 3) i polemikach
zamieszczanych na $amach czasopisma „Architektura i Budownictwo”15, tak i Karol Schayer w zaprojektowanych przez siebie budynkach na l%sku
(il. 4), w Warszawie (il. 5) i w Bejrucie, a tak)e rzesze ich kole)anek i kolegów po fachu, byli zafascynowani Le Corbusierem i wcielali w )ycie wszystkie
postulaty architektury nowoczesnej modernistycznego guru Europy i #wiata. Na #l%skich peryferiach powstawa$y twórcze reinterpretacje Willi Savoye z Poissy, jak cho(by budynek kawiarni na terenach spor-

6. Kawiarnia w Wi#le, proj. Stefan Tworkowski, przed 1937,
pocztówka sprzed 1937 r. archiwum w$asne Autora
6. Café in Wis$a, by Stefan Tworkowski, 1930s, postcard pre1937, Author’s archive

7. Superjednostka w Katowicach, proj. Mieczys$aw Król, 1964-1968, fot. R. Nakonieczny
7. Superunit in Katowice, by Mieczys$aw Król, 1964-1968, photo R. Nakonieczny
15
T. Michejda, O zdobyczach architektury nowoczesnej, „Architektura i Budownictwo”, 1932, nr 5, s.137-153.
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8. O#rodek leczniczo-sanatoryjny „Równica” w Ustroniu, proj. Henryk Buszko, Aleksander Franta, 1959-1970, fot. R. Nakonieczny
8. The holiday resort “Równica” in Ustronie, by Henryk Buszko, Aleksander Franta, 1959-1970, photo R. Nakonieczny

9. Wydzia$ Architektury Politechniki l%skiej w Gliwicach, proj. Tadeusz Teodorowicz Todorowski, 1968-1977, fot. R. Nakonieczny
9. Faculty and the Architecture Hall of the Silesian Polytechnic in Gliwice, by Tadeusz Teodorowicz Todorowski, 1968-1977,
poto R. Nakonieczny
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10. Makieta w konkursie na Ko#ció$ w Nowej Hucie - I wyró)nienie, proj. Jurand Jarecki, 1958, archiwum w$asne Autora
10. Mock-up in the contest for the church in Nowa Huta - I
award, by Jurand Jarecki, 1958, Author’s archive

towych w Wi#le autorstwa Stefana Tworkowskiego
sprzed 1937 r. (il. 6) czy gmach Poczty w Miko$owie
zaprojektowany prawdopodobnie przez Juliana Patermana-Sad$owskiego w 1932 r. Co najmniej dwie
generacje górno#l%skich architektów w okresie mi"dzywojennym i tzw. PRL-owskiego socfunkcjonalizmu zyska$y wówczas poka'ny rozg$os w kraju i za
granic% dzi"ki indywidualnej transpozycji corbusierowskich zasad architektury. Realizacje te nie by$y
wiernym na#ladownictwem mistrza, lecz twórczym
rozwijaniem jego my#li, co pokaza$ mi"dzy innymi
Mieczys$aw Król w kilku katowickich megastruk-

turach mieszkaniowych, w#ród których najwi"kszy
rozg$os przynios$a mu tzw. Superjednostka (il. 7),
wywodz%ca si" z idei bloku marsylskiego - Unité
d’Habitation. Dowodz% tego tak)e realizacje Henryka Buszko i Aleksandra Franty - tandemu pos$uguj%cego si" corbusierowskim alfabetem w wielkich
za$o)eniach urbanistycznych, jak: 30-to tysi"czne
Osiedle 1000-lecia w Katowicach czy O#rodek sanatoryjno-wypoczynkowy w Ustroniu (il. 8); obiekty zaprojektowane przez Tadeusza Teodorowicza
Todorowskiego: gmach Laboratorium Wydzia$u
Budownictwa oraz Pawilon Architektury Politechniki l%skiej w Gliwicach (il. 9), czy wreszcie twórczo#( znakomitego architekta konstruktora Juranda
Jareckiego, który w konkursowej wersji Ko#cio$a
w Nowej Hucie (il. 10) przyswoi$ rze'biarskie, prostokre#lne formy ci"gnowe zastosowane w Pawilonie
Philipsa na EXPO w Brukseli w roku 1958, nie wspominaj%c o niezwykle nowoczesnych rozwi%zaniach
szklanych #cian kurtynowych Domu Handlowego
Zenit w Katowicach. Wymienieni architekci poprzez
swoje dzie$a niew%tpliwie stworzyli wyró)niaj%c%
si" mark" górno#l%skiej szko$y architektury16. Tak)e
i dzisiaj architektura prezentowana przez najm$odsze
pokolenie miejscowych architektów miewa korzenie
corbusierowskie – trzecia generacja spadkobierców
genialnego francusko-szwajcarskiego architekta.
Ryszard Nakonieczny, dr, adiunkt
Katedra Historii i Teorii Architektury
Wydzia' Architektury Politechniki l%skiej

LE CORBUSIER IN WARSAW AND UPPER SILESIA
RYSZARD NAKONIECZNY

The year 2012 will be remembered in the cultural world as the 125th anniversary of the birth of Le
Corbusier (1887-1965), the great architect of the 20th
century. (il. 1) In Poland, the organiser of the Year
of Le Corbusier – Centrum Architektury (Centre
of Architecture) in Warsaw – did not content itself
with celebrating the birthday of the guru of global
modernism, who was born on 6 October 1887, but
also prepared a special educational and artistic pro-

gramme entitled “Le Corbusyear”, and invited the
participation of many esteemed institutions, artists
and researchers from Poland and all over the world.
According to the principal organiser of the celebrations, Grzegorz Pi%tek, the idea came from “(...) Le
Corbusier’s ideological presence and absence in Poland (...) in order to create an opportunity to (...) seek
traces of his inßuence in our urban architecture and
place the legacy of Polish architects in the global in-

16
l%ska szko'a architektury? Architektura na Górnym l%sku po
1989 roku, katalog wystawy, SARP Katowice 2009
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