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odpadów pokrywa gmina 
Kleszczów. Mieszkańcy oceniają 
działania gminy dobrze. Według 
mnie jedynym zastrzeżeniem,
co do działań samorządu, może być 
zbyt mała informacja ekologiczna 
wśród dorosłych mieszkańców. 
Poprawa w tej sferze mogłaby 
przyczynić się do większego wzrostu  
liczby mieszkańców segregujących 
odpady czy też wykorzystujących 
odpady organiczne
np. w kompostowniku. Ponadto, 
gdyby samorząd przeprowadził 
wywiad z mieszkańcami na temat 
ich oczekiwań i wprowadził pewne 
zmiany przez nich proponowane, 
gospodarka odpadami prowadzona 
byłaby bardziej efektywnie, 
a mieszkańcy byliby bardziej 
zadowoleni.

Mam nadzieję, że poprzez opis 
mojej pracy przybliżyłam Wam 
nieco system gospodarki odpadami 
komunalnymi przede wszystkim 
na poziomie gminy i oby było więcej 
takich gmin jak gmina Kleszczów, 
które dobrze wywiązują się 
ze swoich obowiązków w tym 
zakresie. ❚

Będąc w Berlinie,
warto oderwać się na chwilę 
od zwiedzania dzielnicy rządowej 
i Potsdamer Platz po to, 
aby obejrzeć budynek, stanowiący 
kwintesencję myśli 
architektonicznej XX wieku; 
budynek, dzięki któremu można 
zrozumieć zmiany w urbanistyce, 
jakie następowały w ciągu 
ostatniego stulecia; budynek, 
będący obowiązkowym punktem 
na mapie stolicy Niemiec 
dla każdego studenta gospodarki 
przestrzennej. Mowa o jednostce 
mieszkaniowej Le Corbusiera.

Powojenny Berlin, podzielony 
na dwie części, zmagał się 
z niedostatkiem lokali 
mieszkalnych. Zapotrzebowanie 
na nie szybko wzrastało, 
a problem wymagał kompleksowego 
rozwiązania. Realizacje programów 
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Corbusierhaus.

budownictwa mieszkaniowego stały 
się sztandarowymi inwestycjami 
władz Berlina Zachodniego 
i Wschodniego, poprzez które 
chciano zademonstrować 
możliwości techniczne 
i organizacyjne obu niemieckich 
państw. Aby sprostać temu zadaniu, 
w Berlinie Zachodnim 
zorganizowano w roku 1957 
Międzynarodową Wystawę 
Budownictwa (niem. Internationale 
Bauausstellung, Interbau), 
w ramach której najważniejsi 
przedstawiciele modernistycznego 
nurtu w światowej architekturze 
zaprojektowali, a następnie 
zrealizowali obiekty dla dzielnicy 
Hansaviertel. Udział w tym 
wydarzeniu wzięli m. in. Alvar 
Aalto, Walter Gropius i Oscar 
Niemeyer. Nie mogło wśród nich 
zabraknąć Le Corbusiera.

Słynny architekt miał jasno 
zdefiniowane poglądy na to, 
jak powinny być projektowane 
budynki dla miast przyszłości, 
aby zagwarantować mieszkańcom 
godziwe warunki życia. Dał im 
wyraz w swych pięciu zasadniczych 
punktach architektury współczesnej 
(fr. Les cinq points de l’architecture 
moderne)5: słupy (mające za 
zadanie usunięcie parteru zabudowy  
na potrzeby ruchu kołowego 
i pieszego), płaskie dachy-ogrody 
(przeznaczone pod rekreację), 
wolny rzut, podłużne okno 
(lepiej doświetlające wnętrza)6, 
wolna elewacja. Le Corbusier 
zastanawiał się również nad tym, 
jaką wysokość powinny mieć 
przyszłe mieszkania. Doszedł 
do wniosku, że przestronne wnętrza 
starych kamienic są 
marnotrawstwem, a docelowa 
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wysokość pomieszczeń powinna 
wynosić dokładnie 2,26 metra. 
Właśnie tyle mierzył idealny 
człowiek, gdy podnosił rękę, o czym 
architekt informował w opracowa-
nej przez siebie antropometrycznej 
skali proporcji zwanej Modulor’em. 
Poglądy Le Corbusiera znalazły 
odzwierciedlenie na przełomie lat 
40. i 50. XX wieku w jednostce 
mieszkaniowej (fr. Unité 
d'habitation) w Marsylii. Wkrótce 
miały być zastosowane w Berlinie.

Na miejsce przyszłej jednostki 
berlińskiej wybrano wzgórze 
olimpijskie. W ciągu osiemnastu 
miesięcy powstał blisko 53-metrowy  
budynek, na który składa się aż 530 
mieszkań jedno-, dwu-, trzy-, 
cztero- lub pięciopokojowych. 
Wszystkie apartamenty 
(z wyjątkiem 173 kawalerek) 

są dwupoziomowe 7. Nie na każdym 
z siedemnastu pięter Corbusierhaus 
umieszczono wejścia do mieszkań. 
Są one dostępne jedynie z dziesięciu  
wewnętrznych ulic (fr. rues 
interieures), pełniących funkcję 
korytarzy. Przy każdym z nich 
dodatkowo zlokalizowano windy 
oraz pokoje przeznaczone 
do wspólnego użytku mieszkańców, 
które miały istotnie przyczyniać się 
według Le Corbusiera do wspólnego 
spędzania czasu i nawiązywania 
wzajemnych relacji między 
mieszkańcami jednostki. 
Dziś na każdej z wewnętrznych ulic 
budynku znajduje się jeszcze jeden 
element, którego architekt 
nie przewidział – parking rowerowy 
– ponieważ jest to jeden 
z powszechniejszych środków 
transportu w Berlinie. Całość 
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założenia dopełnił sklep na parterze, 
a do dyspozycji mieszkańców 
przekazano rozległe tereny zielone 
wokół jednostki.

Przy pierwszym spotkaniu 
z Unité d'habitation type Berlin 
wydaje się, że jest to kopia 
marsylskiego oryginału. Okazuje się 
jednak, że obie realizacje różnią się 
znacząco między sobą. Ówczesne 
prawodawstwo niemieckie 
nie zezwalało na zagospodarowanie 
dachu dla celów rekreacyjnych, 
więc jeden ze wspomnianych pięciu 
punktów Le Corbusiera nie mógł 
zostać tu urzeczywistniony. 
Prawo stanęło także na przeszkodzie  
określania wysokości kondygnacji, 
bowiem minimalną dozwoloną 
wartością było 2,5 metra 8. Fakt ten 
nie przeszkodził w umieszczeniu 
na fasadzie budynku postaci 

Modulor’a, mimo że jego wymiary 
nie zostały wykorzystane.

Warto poobcować z budynkiem 
choć przez chwilę, tym bardziej, 
że dostęp do jego wnętrz nie jest 
ograniczony. Możliwe jest swobodne 
poruszanie się po wszystkich 
wewnętrznych ulicach. Warto 
dotrzeć na ostatnie piętro,
z którego rozpościera się widok 
na świetną panoramę Berlina. 
W pamięci na długo zostaje 
kolorystyka obiektu, stanowiąca 
zbiór szarości, bieli, żółci, czerwieni, 
zieleni, błękitu i czerni. Specjalnie 
przygotowana przez lokatorów 
wystawa przybliża historię budynku 
i losy jego mieszkańców.

Pod jakim adresem szukać 
Corbusierhaus? Flatowalee 16, 
14055 Berlin. ❚

M
odulor na fasadzie Corbusierhaus

fot. Jakub Zasina


