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Część I. Omówienie metody
Streszczenie. Graficzna metoda analizy wnętrz urbanistycznych powstala w toku opracowania Problemu Międzyresortowego MR.I.6 .Za punkt
wyjśoia przyjęto dostrzegany przez przeohodnia,
zmieniający się
krajobraz miejski. Elementy istotne dla wnętrza urbanistycznego se
lekcjonowane są dwustopniowo: wrażenia zarejestrowane przez studen
tów w trakoie opracowania szkioów i ocena przeprowadzona
przez
autorów. Celem opraoowania Jest stworzenie podstawy dla korekty sta
nu XIX-i XX-wieoznyoh zespołów urbanistycznych na terenie GOP.

Graf io zna metoda analizy wnętrz urbanistyoznyob a takie krajobrazowych
i arohitektonioznyoh powstała

w

toku opraoowania

Problemu Międzyresor

towego MR.I. 6 , prowadzonego przez Wydział Architektury Politeohniki
kowskiej. Zamierzeniem praoy było znalezienie sposobu

Kra

analizowania stanu

i kształtu współcześnie historycznych XIX-i XX-wieoznyoh ulic placów, skrzy
żowań oraz dzisiejszych uwarunkowań,

ioh roli we współozesnym mieśoie.

Za punkt wyjśoia przyjęto możliwośoi peroepcyjne przeohodnia, który pornssająo się po ulioy spostrzega zmienność otwierających

się obrazów. Są

to obrazy ustawione równolegle do kierunku ruohu człowieka

i

ustawiane

poprzeosnia do tego kierunku. Przechodzień dostrzega zmieniająoy
przybliżający - punkt dooelowy, zmiany skrótów

się

perspektywicznych, detali

arohitektonioznyoh, otwaroia szozelinowe, dominanty,

linie

prowadząoe i

zatrzymujące*ożyli, rejestruje charakter wnętrza urbanistycznego.
leżności od uwarunkowań subiektywnyoh i obiektywnyoh następuje

W

za

niepowta

rzalny odbiór wrażeń.
Za główne uwarunkowania subiektywne uznano: cel wędrówki, nastrój przebhodnia i Jego możliwośoi rejestracji wrażeń

a

za główne

obiektywne: pogodę, obarakter funkojonalno-przestrzenny

uwarunkowania

oiągu, jego war-

tośoi estetyozne i kulturowe. Zakres dostrzegania elementów wnętrz

urba-

nistyoznyoh zależy od sposobu poruszania się: pieszo, samoohodem, tramwa
jem.

kąta widzenia i postrzegania oraz zainteresowań

człowieka.

Z po-

wyższyoh rozważań wynika, że najbardziej uozęszozany fragment

miasta ob

serwowany jest w różnorodny sposób. Strefą, która najbardziej

przyciąga

wzrok są partery domów, podłoga wnętrza i perspektywy ulioy, po której po-
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rusza się przeobodzień oraz otwierająoe się w bok widoki przaoznio,

pla

ców i prześwitów.
Badania szczegółowe przeprowadzone metodą grafiozną we fragmentaoh cen
trów wybranyoh miast wykazały przydatność tego sposobu

analizowania

w

skomplikowanych warunkaoh. Centrum to rejon najbardziej zróżnicowany, wie
lopoziomowy z punktu widzenia struktury przestrzennej, społeoznej
turowej. Wyróżnia się kompozyoją urbanistyczną,

wartościami

nicznymi, komasuje główne funkcje miejskie, jest obszarem

i kul

architekto

pod

względem

komunikacyjnym najlepiej dostępnym; a przede wszystkim jest identyfikowa
ny przez miejską społeczność jako obszar, na którym

przebiegają

najważ

niejsze prooesy życia publicznego.
W miastaoh GOP oentrum handlowo-administraoyJne i główne osie komunika
cyjne nadal wykorzystują starą zabudowę i stare układy urbanistyozne. Ze
społy te są obeonie unikalne ze względu na nie stosowaną już skalę, tech
nikę budowlaną i wystrój. Stanowią one przeciwstawienie dzielnic nowoozesnyoh, w któryoh dominują wnętrza obojętne, wpływające źle na psychikę
rosłego mieszkańca a zwłaazoza dzieci.
Działalność remontową oraz przebudowy modernizująoe

do

na terenie zabyt

kowej tkanki miejskiej należy podejmować z myślą, że oharakter wnętrz ur
banistycznych dzielnioy centralnej deoyduje o odbiorze oałośoi miasta: identyfikuje Je. Nie można patrzeć na nie jak na plany dwuwymiarowe,

leoz

kształtować ciągi czasoprzestrzenne - kolejno następujące po

wnę

trza

t

sobie

które winny mieć określony oharakter. Każda ingerencja

zubożająoa

wnętrze zabytkowe powoduje zaburzenie równowagi kompozyoyJneJ i

może po-

oiągnąć za sobą lańouoh nieodwraoalnyoh zmian,a w konsekwenoji

doprowa

dzić do powstania nowej Jakośoi urbanistyozneJ.
Celem praoy jest stworzenie możliwie obiektywnej metody wartośoiowania
wnętrz arehitektonioznyoh i urbanistyoznyoh przed podjęoiem wszelkioh deoyzji o zmianaoh w zabytkowej tkanoe. Większość dotyohozasowyoh

lngeren-

oji na obszaraoh o zabudowie od niedawna uznanej za zabytkową, ma oharak
ter przypadkowy. Dzieje się tak zarówno z powodu dyletanckiego

stosunku

ludzi odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w tej dziedzinie, jak i
powodu braku prostej metody opisywania odbioru przestrzeni

z

śródmiejskiej

przez ozłowieka we wszystkioh jej aspektaoh i z wszelkimi konsekwencjami.
Niniejsza metoda jest próbą uzupełnienia istniejąoej

luki

w zakresie

prac przygotowawczych niezbędnych do podjęcia deoyzji projektowych. Prze
prowadzono

Ją w oparoiu o stworzoną typologię obejmująoą

wnętrza archi

tektoniczne i urbanistyozne.
Plansze podstawowe:
1. Typy wnętrz urbaniatyoznyoh
2. Sohematy współwystępowania wnętrz urbaniatyoznyoh
3. Elementy kompozycji architektonicznej
k. Elementy arohitektoniczne w kompozyojl wnętrz urbanistyoznyoh.
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Materiałea wyjściowym dla przeprowadzenia analizy wnętrz arohltektonioznyoh i urbaniatyoznyoh są rysunki odręczne (wykonane
działu Architektury w Gliwloaoh). W porównaniu z

przez studentów Wy

analogicznymi

ujęoiami

fotografioznyai rysunki te w wyższym stopniu polaryzują pozytywne i nega
tywne oeohy wnętrz (Fot. 1, 2, 3, 4). Można powiedzieć, że rejestru je się
w ten sposób subiektywny odbiór ukształtowania przestrzeni.
do uznanej powszeobnie teorii psychologii postaci.

Nawiązuje to

Subiektywne

odczucia

poszczególnych osób mają oozywiśoie ohsrakter indywidualny, ale ze wzglę
du na podobieństwo budowy psychologicznej, gustów, osądów

poszczególnych

osób - subiektywne odczucia estetyczne mają charakter powszeohny

(inter-

subiektywizm). Badania wykazały, że postrzeganie ważnyoh dla wnętrza ele
mentów następuje niezależnie od cech Indywidualny oh przeohodniów przy pra
widłowo przeprowadzonyoh badaniach statystyoznyoh.

W

świetle tego przed

stawione rysunki można uznać za właśoiwą podstawę dla przeprowadzenia

a-

nalizy wnętrz urbaniatyoznyoh. Rysunki wykonano z naturalnych punktów widokowyoh,obejmują ważniejsze fragmenty oiągów wnętrz będąoyoh przedmiotem
badań.
W oparciu o szkioe sporządzone zostały fotogramy, loh treśoią Jest wy
eksponowanie i opisanie językiem symboli podanyoh na planszaoh 1 , 2 , 3 i
elementów wyróżniająoyoh się w danym wnętrzu, a tym samym deoydującyoh

o

Jego indywidualności. Fotogramy zawierają ozęść informująoą o urbanistycznym charakterze wnętrza - rodzaju wnętrza, punkoie obserwaoyjnym i zasię
gu widzenia - zaznaozonyoh na sohematyoznym planie. Informują także o
lenentaoh kompozyoji arohitektoniozneJ oraz ukazują fragmenty ścian

ewnę

trza o zatartyoh lub zmienionyoh oeohaoh stylowych (Fot. 5). W ten sposób
w dwustopniowym prooesie selekoji: rysunek studenta i kwalifikaoja prowadząoyoh analizę spreoyzowane zostały najważniejsze elementy

kształtująoe

obrazy, które rejestruje każdy przechodzień.
Omówiona metoda zakłada pewne rygory:
1. Wybór rysunku atanowiąoego podstawę do analizy grafioznej powinien na
stępować w prooesie eliminaoji kilku tych samyoh

lub bardzo podobnyoh

ujęć.
2. Rysunki powinny ujmować wszystkie skrzyżowania pokazująo je w możliwie
wielu ujęoiaoh a także informować o odoinkaoh ulic między

skrzyżowa

niami.
3. Symbole grafiozne stosowane na fotograaaoh są uproszozone — syntetyzu
ją detale arohitektoniozne zauważalne w perspektywie ulioy.
Zamierzenie« opracowania, dla którego użytku została stworzona omówio
na metoda,Jest oałośeiowe ujęcie współozesnego stanu i kształtu XXX-i XXwieoznyoh zespołów urbanistyoznyoh w tkance miast

Górnośląskiego

Przeaysłowego.
Kolejne części praey dotyczyć będą fragmentów dzielnio

Okręgu

oentralnyoh

szozególnyoh miast GOP. Wnioski, któryoh «formułowanie umożliwia

po-

synteza
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analizowanego metodą grafiozną materiału stanowią podstawę

dla opraoowa-

nla propozyojl korekt. Te wytyozne stanowić powinny podstawę dla podejmo
wania deoyzji planistyoznyoh a takie remontowych.

Fot. 5. Ulloa Zwyoięstwa 13-15
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА УРБАНИСТИЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ
НА ПРИМЕРЕ XIX И XX

ВВ. УЛИЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДОВ ВЕРХНЕСИЛЕЗСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОКРУГА
Р е з к и е
В работе представляется, графический метод анализа

урбанистического

терьера, разработанный по межотраслевой проблеме МР.1.6.

ин

В качестве исход

ных соображений принята изменяющаяся, картина городского пейзажа

замечаемая

прохожими. Существенные »лементы для урбанистического интерьера разделяются
двуступенчато* впечатления регистрированы студентами во время совершенство
вания эскизов и оценивание проведённое авторами.
Целью работы является получение основ для корректуры состояния XIX и XX
вековых урбанистических групп на территории ВПО.

A GRAPHIC METHOD OF ANALYSIS OF URBAN INTERIORS
USING 19TH

AMD

20TH CENTURIES HISTORICAL AREAS IN GOP TOWNS

S u m m a r y
In the course of researoh within the Programme MR.I . 6

there was orea-

ted a graphic method of analysis of urban interiors. The focus was set on
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the obaraotariatios of changes In townso«pe as observed by

a

passer

by.

The basic elements of the urban and architectural composition were selec
ted in a sequenoe of two steps: an arohiteot’s impression

(by

and evaluation of the results of the above mentioned process

students)

- completed

by the authors of the researoh. The aim of tha work is to oreate

the ba

sis for improving the historical areas built io 1 9 th and 20th centuries.

