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2. Rewitalizacja blokowisk –

2.1. Bijlmer – nej

– – dzielnicy Bijlmer (1966 r. –

dla ‘n
Le a-
cyjnej i rekreacyjnej. Oparte na heksagonalnej siatce 11-
(31 galeriowców, 

Rys. 1. Bijlmer, lata 60–te XX w., widok z lotu ptaka [5]
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wanie osiedla z centrum miasta i n

r-

Rys. 2. Bijlmer, plan, 2008, kolor szary – wyburzenia, kolor czerwony – budynki zachowane [5]

y-
wizerunkowe. 

j-

rutalistyczny wizerunek.

Rys. 3. Skrócony tarasowiec w sektorze F [5]
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–

budynków. 
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o-
wania w polskich realiac

do
w

y nawet pojedynczych budynków. 

2.2. Halle-Neustadt –
- e-

wi – iwo-
o-

projektu S. Forster, C. Hepp , C. Naranjo A. Hess , J. Goldschmidt).[6] 

Rys. 4. [7]

a-
ny przestrzeni rekreacyjnej, 

Rys. 5. Budynek po przebudowie [7]
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charakter architektury.

o powierzchniach od 35m2 do 135 m2 (mieszkanie dwupoziomowe) [8].
e-

któ

Z pewno

W przypadku, gdy niem

2.3. Tour Bois le Prêtre –
o

y

budowa 

ze w
-

Lacaton & Vasal, w konsorcjum z Federiciem Druot Architecture [9]. 
u-

-tych jako jeden z kilku tego typu budynków, usytuowanych 

loggie. Niestety 

e, plastikowe okna). Modernizacja nie 

budynku.

l-
ne, ciasne mieszkania. 



Magdalena Szpytma346

être przed przebudow

e-

jest z przesuwnych 
postaci przesuwnych tafli). 

Zmiana st j-
y-

ogrodem.
Zorganizow

ców.

Rys. 7. Rzut kondygnacji powtarzalnej przed i po przebudowie [10]
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ur Bois le Prêtre po przebudowie [10]

w
strukcja w postaci 

w

3. Podsumowanie

e-
go. swojej istocie 

-
i miastem, 

-

i i-

zysk

w pstrokaty, przestrzenny chaos. 
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Abstract: The problem regeneration of prefabricated housing in Poland is invariably 
the current issue. Due to a housing shortage, the demand for apartments in pre-fab housing 
is still high. Western Europe has begun to struggle with this problem much earlier and has 
a large experience in the subject of revitalization. However, the context of socio - economic 
development in Poland, different from the Western European, makes the transfer 
of complete solutions revitalization impossible . Presented examples show different 
strategies used in the past and now in Europe (housing revitalization Bijlmer in Amsterdam 
and building in Halle - Neustadt). They were based on the demolition to a lesser or greater 
extent. The difficult housing situation in Poland, related to the lack of sufficient amount of 
housing, poor infrastructure of social housing and complicated housing ownership structure 
of the buildings, mostly excludes demolition. However, the quality of prefabricated housing 
living could be significantly improved, without the need for demolition, as evidenced by the 
spectacular example of the revitalization of the Parisian skyscraper Tour Bois le Prêtre.
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