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ludzkie – nestor prakseologii polskiej, w swym dziele pt. 
„Traktat o dobrej robocie” [1] – rozrost –
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zro-

– „na drodze” 
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dewiacja
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pospiesznie i pochopnie zagubione.

w
a

–
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ników kulturowych, emitowanych i limitowanych przez system kultury. Czynniki te 

o-
wych z punktu widze
W

olej-
ury 
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2. Walory kulturowe formy architektonicznej

–
czynników, które wys

–
kierunków badawczych, czase
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modelem 
spirali [2] rys.2. Rozwój ten ma charakter okresowych nawrotów do tych samych idei, 

·
yzmu 

[3],
· w Polsce powojennej, odrodzonej –

u-
rawski krytykowali styl Witkiewicza jako –

b-
o ego 

– a
y

iada wyra nie re-
ctwem 

kultury ówczesnych projektantów,
· o-

dernizmu, to projekty typowych miejskich pawilonów handlowych, gastronomicz-
nych i bloków mieszkalnych, lokowane w strukturach wiejskich. Towarzyszy temu 

pcje 
w ostu 

nacjonalistyczne – oraz popularyzacja „nowoczesnych form architektonicznych w 
r-

-tu w zakresie 
ochrony przyrodni

u-
ry i przyrody Podhala i Tatr popularyzowanej przez J. G. Pawlikowskiego, W. E. 
Radzikowskiego, W. Goetla i innych – znów regionalizm jest w modzie i podobnie 
jak dawniej –
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z-

,

am na nowy punkt widzenia roli architektury 
w

n-

materialne jak i niematerialne.
o-

adomionej powszechnie) 

a-

p –
– siedliska ludzkiego w czasoprzestrzeni. 

zrozumieniu istoty –
w-

fery architektury z innymi 

–

-„duch”.

takie c
t-

i wypoczynku, jak

kulturowych. Po drugi

i urbanistyki charak elementami 
zcze-

likwidacja lub deprecjacja 
estrzenno-

–
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3. Wnioski
W krajach alpejskich,

turystyki, rekreacji i sportu; historyczne formy architektoniczne, obiektów lokalizowanych 

zwielokrotnionego ruchu turystycznego.
Natomiast w naszym kraju; zarówno skala jak i forma tradycyjn k-

ach bardzo 

o Dom Turystyczny 
w

u

alnymi dostawkami, „dziobami”, „

W samym zakopanym pr

i-

wymaga uszanowania i kontynuacji tradycji budownictwa lokalnego.

i

k-

ego tekstu). 
o-

mieszkaniowego wielok

z-
nym uwarunkowaniom dziedziny budownictwa i architektury.

a-
yciach. 
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Rys. 1. Schemat Relacji 

Rys. 2. Model rozwoju
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Fot. 1. Budynki mie
w Zakopanem

Fot. 3. Hotel w Kalatówkach Fot. 4. San Martino Hotel
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The cultural values of architectural form in terms 
of current conditions of building technologies

including prefabricated buildings
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Abstract: The present article concerns the problem of the contradiction between striv-
ing to maintain in the designed and implemented buildings of large volume in Polish area 
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around the Tatras, in which it is justified to use current building technologies, including 
prefabricated buildings construction methods, and the need to continue the characteristic 
architectural forms of Tatra region. The demonstrated examples of architectural formation 
of buildings constructed during the interwar period-made for the needs of International 
Winter Olympics FIS, they used of the typical patterns of farms for the Alpine region.

Such on example provides the evidence for the cultural pressure of a new function, i.e. 
skiing. Such an influence cannot be easily and consistently opposed in terms of logic 
performance of Tatra style current examples.

Keywords: regional architecture, place identity, contemporary building technologies


