
Osiedle 
Słowackiego cz. I

Osiedle im. Juliusza Słowackiego zostało 
zaprojektowane przez Oskara Hansena i jego 
małżonkę Zofię w latach 1961-1963. Realiza-
cja trwała między 1964 a 1970 rokiem. Było 
to drugie, po osiedlu im. Adama Mickiewicza, 
osiedle Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W projekcie Oskar Hansen starał się zreali-
zować założenia Linearnego Systemu Ciągłego, 
opracowywanej przez siebie koncepcji zmiany 
układu osadniczego całej Polski na cztery pa-
smowe „megamiasta” ciągnące się z południa 
na północ. Założenie osiedla przewidywało wy-
odrębnienie trzech stref, z których każda pełnić 
miała (i pełni do dziś) własne funkcje. Głównym 
elementem systemu jest strefa obsługiwana 
– budynki mieszkalne, umieszczone pomię-
dzy dwiema strefami obsługującymi: północną, 
gdzie znalazło się zaplecze gospodarcze i gdzie 
dopuszczono komunikację kołową oraz połud-
niową, przeznaczoną na wypoczynek i zaspoko-
jenie potrzeb kulturalnych.

W strefie obsługującej południowej przestrzeń 
jest zamknięta dla ruchu kołowego – ma to na 
celu, poza umożliwieniem pełniejszego wypo-
czynku również zwiększenie bezpieczeństwa 
bawiących się tam dzieci. W strefie obsługującej 
północnej umieszczono parkingi, garaże, sklepy, 
stacje transformatorowe i śmietniki. W strefie ob-
sługującej południowej umieszczono przedszko-
le, dom kultury, ogród osiedlowy i place zabaw. 
Taki „przydział” wymienionych obiektów do stref 
był konsekwencją topografii osiedla – strefa pół-
nocna jest na zewnątrz, zaś południowa obejmu-
je wnętrze osiedla. Dodatkowym atutem takiego 
rozmieszczenia stref była możliwość osłonięcia 
blokami wewnętrznej, południowej strefy obsłu-
gującej od północno-zachodnich wiatrów. OP
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Osiedle składa się z trzech zespołów miesz-
kaniowych, złożonych z dwóch typów budynków 
(typ a i B), które to zespoły uzupełnione zosta-
ły dwiema grupami po trzy jedenastokondygna-
cyjne budynki wysokościowe, rozmieszczone po 
wschodniej i zachodniej stronie układu. Budynki 
typu a są trzy – po jednym dla każdego zespo-
łu. Są to charakterystyczne długie pięciokondy-
gnacyjne bloki stanowiące ścianę osłaniającą 
osiedle od północy. Komunikacja poprzeczna  
z północną strefą obsługującą jest możliwa dzię-
ki przejściom w parterze bloków typu a. Budynki 
typu B są to krótkie bloki o zwiększającej się do 
wnętrza układu liczbie kondygnacji (od trzech do 
pięciu), ustawione prostopadle do bloków typu 
a. Budynki jedenastokondygnacyjne dodano do 
układu celem zadośćuczynienia zaostrzonym 
normatywom zagęszczenia ludności, chociaż-
pierwotnie nie były planowane.

We wszystkich budynkach zastosowano zróż- 
nicowanie logii-balkonów – zarówno pod wzglę-
dem ich rozmiarów, jak i umiejscowienia w ele- 
wacji. Takie rozmieszczenie miało na celu indy-
widualizację poszczególnych mieszkań.  

Obiekty należące do stref obsługujących wy-

różnione zostały nie tylko przez odpowiednie 
usytuowanie w zespole, ale również poprzez uży-
cie do ich kształtowania innych form, kontrastu-
jących z opartymi na liniach i kątach prostych 
bryłami bloków mieszkalnych. 

Budynki usługowe w północnej części osiedla 
(oraz przedszkole) zostały przekryte charakte-
rystycznymi paraboloidalnymi dachami. System 
przekryć zastosowany w budynkach usługowych 
osiedla jest bardzo interesujący z punktu widze-
nia konstrukcji i zarazem ciekawy plastycznie. 
Głównym elementem jest tu segment złożony  
z dwóch słupów i opartego na nich namiotowe-
go dachu – segmenty można dodawać do siebie  
w nieskończoność, a poprzez budowę ścian 
można wydzielać wszelkie możliwe kombina-
cje wnętrz. Ściany mają w tym systemie jedynie 
funkcję wydzielania przestrzeni – nie pełnią żad-
nej roli konstrukcyjnej.

LOKaLIZaCja TeRenU ZajęTeGO PRZeZ MIaSTeCZKO aKaDeMICKIe na TLe ZaBUDOWy 
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polskA 1950–1951, 
WaRSZaWa 1953.

BLOKI „A”

BLOKI „B”

ZESPÓŁ BUDYNKÓW 
HANDLOWO-USŁUGOWYCH


