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Wstęp

WSTĘp
W publikacji ukazano różnorodne typy rysunków odręcznych używanych przez autora do pro-

jektowania architektonicznego i urbanistycznego. Jako rysunki odręczne uznaje się te rysowane 
z wolnej ręki, czy to w plenerze, czy w pracowni, rysowane lub kopiowane przez kalkę za pomocą 
ołówka lub tuszu, kreślone za pomocą przykładnicy ołówkiem lub rapidografem.

Rysunki autorskie przedstawiono na tle rysunków i projektów dziadka autora, artysty malarza Józefa 
Asta oraz ojca autora –  architekta Eugeniusza Asta. Sposoby rysowania i pewne nawyki przekazywa-
ne są pokoleniowo. W zbiorze przedstawiono tę ciągłość, począwszy od lat dwudziestych, przez lata 
pięćdziesiąte, do dziewięćdziesiątych XX wieku i początku wieku XXI. W formie rysunku odręcznego 
zakonserwowano niejako sposoby i techniki wyrazu artystycznego. Przyczyniło się do tego używanie 
podobnego warsztatu rysunkowego i narzędzi rysunkowych – pędzli, ołówków, kalek.

Rys. 1. Elewacja kamienicy, proj. Langhans, rys. E. Ast, lata sześćdziesiąte XX w.
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Rys. 4. Przekrój nawy kościoła Chrystusa Sługi w Poznaniu, rys. R. Ast 2006 r.

Rys. 2. Przekrój architektoniczny budynku, rys. E. Ast, lata sześćdziesiąte XX w.

Rys. 3. Wiązar dachowy, rys. R. Ast, 2006 r.
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1. Rys histORyczny
W rozdziale przedstawiono kilka projektów architektonicznych wykonanych na przestrzeni 100 lat. 

Najstarszy pochodzi z 1887 roku i budynek na jego podstawie stanął w Sobiałkowie. Następny  projekt 
również zrealizowano w Sobiałkowie w 1880 roku. Z 1927 roku pochodzi projekt z wsi Rzemiechowo. 
Wszystkie trzy dokumentacje zwracają  uwagę na podobną technikę wykonania; w skali 1:100, kreślone 
tuszem na papierze i kolorowane farną akwarelową. Elementy ceglane barwiono na kolor czerwony, 
drewniane na kolor żółty, żelbetowe na kolor niebieski, przekroje belek na kolor brązowy, budynki do 
rozbiórki pokrywano barwą szarą.

Najstarszy opisany dom pochodzi z Rawicza z roku 1796. Stał do roku 1987, kiedy zastąpiono go 
nowym obiektem modernistycznym.

Projekt domu rodzinnego stojący w pierzei ulicy Wojska Polskiego pochodzi z lat siedemdziesiątych 
XX w. i jest przykładem ciekawego sposobu konstruowania budynku. Stropy nad piwnicą wykonano 
w formie stropu Kleina, nad parterem zastosowano pustaki ceramiczne, a nad piętrem drewniane 
belki stropowe.

Projekt domu wiejskiego pochodzi z lat sześćdziesiątych XX w. i stanowi typowy przykład budow-
nictwa z terenów rolniczych południowej wielkopolski.

Schematy funkcjonalne domów jednorodzinnych zaczerpnięto z rozprawy doktorskiej Eugeniusza 
Asta na temat przeobrażeń w obszarze stykowym Dolnego Śląska i Południowej Wielkopolski. Na ich 
podstawie można wskazać dwa główne typy funkcjonalne – dośrodkowy i osiowy.
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Rys. 2. Stodoła w zimowym krajobrazie, Dołginowa nad Dźwiną, rys. J. Ast, 1920 r.

1.1. stRzechy

Rys. 1 Dom wiejski w Świerżach, rys. J. Ast, 1921 r.
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Rys. 3. Budynek miejski w Sobiałkowie, projekt z 1888 r.

1.2. dOm miejski
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Rys. 6. Dom w pierzei, rys. ołówkiem E. Ast

1.5. kamienica, czyli dOm w pieRzei
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Rys. 7. Dom w pierzei, rys. grafionem E. Ast
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1.6. dom wiejski, lata pięćdziesiąte XX wiekU
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1.7. dom ekologiczny, lata osiemdziesiąte XX wiekU
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Stan badań

2. stan badań

forma, funkcja, konstrukcja, inspiracje tradycyjne i współczesne

Stan badań autorskich w aspekcie rysunku odręcznego w projektowaniu architektonicznym 
i urbanistycznym opiera się w dużej mierze na obserwacji dokonań naszych poprzedników. Uczy-
my się w pewnej mierze przez naśladowanie uznanych wzorów. Niektórzy architekci nawiązują do 
modernistycznych wzorców, tworząc coś nowego (jak im się wydaje), a inni starają się kontynuować 
konserwatywną nić tradycjonalistów.

Rysunki ukazują tradycyjne formy budynków z XIX w. i początku XX w. przerysowane przez autora i 
wkomponowane w wyobrażone krajobrazy. I tak, budynki zaprojektowane przez polskich architektów 
międzywojennych na kresach wschodnich zmieniły swoją lokalizację na krajobrazy wielkopolskie. Dwór, 
w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, można uznać za archetyp współczesnego budownictwa 
jednorodzinnego. Przedstawiono też bogate domy rodzinne z Coimbry w Portugali, wille Carolinę 
w Dalmacji, wille miejskie na Jeżycach w Poznaniu, wille na Sołaczu, Szczepankowie, mniejsze domy 
stanowiące zabudowę pierzei na Bornholmie, domy w lesie na Umultowie, dom z zieloną izbą.

Rysunki wykonano różnymi technikami, najczęściej ołówkiem na kalce lub papierze, a następnie 
zeskanowano lub skserowano i pomalowano akwarelą lub kredką. Oryginał rzadko pokrywa się farbą, 
ponieważ w celach projektowych jest potrzebny do dalszej obróbki graficznej.

Rys. 1. Dwór miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. Mereczowszczyzna
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Rys. 2. Dom jednorodzinny, inspiracje

Rys. 3. Dom jednorodzinny, inspiracje
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Rys. 4. Dom jednorodzinny, inspiracje

Rys. 5. Domy jednorodzinne, inspiracje
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Rys. 6. Willa miejska na Sołaczu w Poznaniu

Rys. 7. Wille miejskie, pierzeja ulicy w Poznaniu na Jeżycach
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Rys. 8. Willa miejska w Poznaniu na Jeżycach

Rys. 9. Dom rodzinny w Coimbrze (Portugalia)
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Rys. 11. Willa Carolina w zatoce Cavtat (Chorwacja)

Rys. 10. Dom rodzinny w Coimbrze (Portugalia)
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Rys. 12. Dom w lesie, pejzaż lokalny Umultowa w Poznaniu

Rys. 13. Bornholm, pierzeja ulicy z zabudową jednorodzinną



26 27

Stan badań

Rys. 14. Willa Carolina w zatoce Cavtat (Chorwacja)

Rys. 15. Dom jednorodzinny w Poznaniu
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Rys. 16. Dom rodzinny z zieloną izbą

Rys. 17. Dom z zieloną izbą. Przekrój
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Rys. 18. Studia nadbudowy domu w Konstancinie

Rys. 19. Studia rysunkowe budynku w dzielnicy Courbevoir w Paryżu, ołówek i akwarela
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3. ASPEKTY mETOdOlOgicznE

3.1. mETOdY lub SPOSObY RYSOwAniA

Czy w sztuce rysowania, służącej najczęściej pracy rzemieślniczej, można doszukać się metodologii? 
Znane są sposoby wykonywania tej czynności, które są wynikiem przeróżnych doświadczeń rysowni-
ków, malarzy, kreślarzy, architektów. Z tych doświadczeń wynika metoda, którą twórcy rysunków się 
posługują.

 „Jako syn architekta i wnuk artysty malarza autor odczuwał w domowej atmosferze nieustanny 
ruch i ducha twórczości rysunkowej. W pokoju, zwanym dużym, w narożniku stała deska rysunkowa  
z nowoczesną lampą kreślarską. Ojciec siedział nad nią wieczorami i rysował projekty, oglądał telewizję, 
brał udział w życiu rodziny niejako znad deski. Przykładnica, trójkąty, ołówki, miny do ołówków, cyrkle, 
suwaki do obliczeń, kalka, światłokopie, tusze, farby akwarelowe lub olejne, pędzelki to były atrybuty 
pracy architekta, z którymi żyłem, odkąd pamiętam wczesne dzieciństwo. Stół był oświetlany lampą 
kreślarską świecącą jaskrawym światłem żarówki pięćsetwatowej. Odblaski i wyrazistość przedmiotów, 
które na nim leżały, mam w oczach do dzisiaj.

Tata wyczarowywał na kalce nowe domy duże i małe, muszle koncertowe, stadiony, stodoły, obory, 
budynki gospodarcze. Rysował projekt ołówkiem, a później kreślił tuszem. Niektóre projekty kopiował 
na światłokopii bezpośrednio z rysunku ołówkowego bez kreślenia tuszem. Nadawał wtedy walory, 
cienie, faktury za pomocą różnych sztuczek rysowanych ołówkiem. 

Oprócz pełnienia funkcji urzędniczych, wieczorami wykonywał bardzo dużo projektów domów miesz-
kalnych i gospodarczych dla ludności. Uprawnienia zawodowe do projektowania architektonicznego 
zdobył w 1964 roku i od tego czasu zaczął samodzielnie prosperować na rynku południowej wielko-
polski i dolnego śląska. W pokoju stałym meblem była deska kreślarska z całym wyposażeniem. Tych 
projektów było dosłownie setki, jak nie tysiące, od szopek po zagrody rzemieślnicze. W CV w latach 
dziewięćdziesiątych napisał, że wykonał ponad dwa tysiące projektów architektonicznych. Widziałem, 
jakim kosztem dla zdrowia powstawały te rysunki, setki godzin w pozycji siedzącej nad deską, przy 
lampie kreślarskiej z żarówką setką nad głową”.

Siedzenie przy desce rysunkowej, a obecnie przed ekranem komputera, jest to los niestety większości 
architektów i mało kto zdaje sobie sprawę o szkodliwości dla zdrowia spowodowanej wielogodzinnym, 
dniem za dniem, tkwieniem w tej samej pozycji. 

W praktyce współczesnej autor najczęściej używał niewłaściwych papierów, nieprzeznaczonych do 
akwareli. Z tego powodu wiele przedstawionych rysunków jest pomarszczonych, co widać w publika-
cji. Celem ich rysowania nie była publikacja, ani nawet prezentacja, służyły jako rysunki koncepcyjne, 
studialne i sprawdzające rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne.

W celu osiągnięcia właściwego efektu rysunki architektoniczne były opracowywane na kolejnych 
kalkach. Te pierwsze, najmniej szczegółowe, pozostawały na spodzie, a te najdokładniejsze, z najlep-
szym układem funkcjonalnym czy kompozycyjnym, na wierzchu kilku warstw pod nimi. Uważano, że 
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powinny powstać stosy zarysowanych kalek do wyrzucenia, aby na koniec została ta jedna z dobrym 
projektem. Przerysowywanie i dodawanie nowych rozwiązań było clou projektowania. Nie dziwiło też 
przerysowywanie rysunków przez szybę podświetloną od spodu czy nakładanie kalki na fotografię 
i wykonywanie rysunku jako syntezy wybranych z niej elementów z dodaniem autorskich rozwiązań. 
Rysunek z wolnej ręki był najbardziej cenioną formą wyrazu, jednak w celu uzyskania precyzji niezbęd-
nej w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym posługiwano się różnymi innymi sposobami.

3.1.1. deska rysunkowa, technika rysowania przy przykładnicy

Po rozpięciu kalki na desce rysunkowej przystępowano do kreślenia ołówkiem na podstawie szki-
ców opracowanych w trakcie rozmowy z inwestorem w pracowni. Szkice wykonywało się ołówkami 
miękkimi B, a kreślenie na kalce średnio twardymi HB lub H. Rozróżniano różne grubości linii ołówko-
wych, do najcieńszych należał tzw. włos blondynki. Aby go uzyskać, należało używać twardego ołówka  
i często go ostrzyć na specjalnych, papierowych, przypominających papier ścierny ostrzarkach. Jeżeli 
chciano przygotować do kopiowania rysunek ołówkowy, należało używać miękkich min ostrzonych 
na różne sposoby. Do grubych linii miny ścierano dwustronnie, a nie na okrągło jak zwykle. Niektóre 
elementy kreślono grubiej, np. przekroje murów, a inne cieniej. Kreska powinna mieć zaakcentowany 
początek i koniec i pomiędzy tymi punktami powinna być równej grubości. Przy rysowaniu długich 
linii ołówek przesuwany wzdłuż przykładnicy należało obracać w palcach. Mina ścierała się zawsze 
z jednej strony i obracanie jej gwarantowało zachowanie stałej grubości. 

Operowanie trójkątami też miało swoje zasady mające na celu optymalizowanie częstotliwości 
przekładania trójkątów w celu osiągania właściwych kątów na rysunku.

Kreślenie tuszem stanowiło o umiejętności, gdyż nie można było poplamić kalki. Używano gra-
fionów, które maczano w słoiczku z tuszem lub tusz ze słoiczka pobierano za pomocą pędzelka  
i nakładano pomiędzy skrzydełka grafionu. Kropelka nie mogła być za duża, bo spłynęłaby na kalkę, 
za mała natomiast wystarczała jedynie na kilka linii. Grubość linii dobierało się na oko, dokręcając lub 
rozluźniając skrzydełka grafionu. Rozmazania tuszu bądź kleksy usuwano gumką, a przy głębszych 
wycinano żyletką.

Rysunek mógł być odpięty od deski jedynie po ukończeniu, jeżeli przerysowywano z kalki, która 
była pod spodem, chodziło o wierne odwzorowanie, którego nie można by osiągnąć po ponownym 
przypięciu do deski. Tych samych dziurek w narożnikach deski oczywiście nie można było znaleźć, 
gdyż było tam tysiące dziurek od pinezek z poprzednich projektów.

Jeśli kreślono na liniach od ołówka, to również ściągano kalkę na końcu, tzn. po wygumowaniu. 
Polegało to na ścieraniu gumką ołówka, który był pod warstwą tuszu. Gdy nagromadziło się na kalce 
dużo brudów z miny i starej gumki, to wówczas otwartą dłonią rozcierało się ten materiał po kalce. 
W ten sposób wykorzystywało się niejako dwa razy startą gumkę. Kupkę startej gumki i miny od 
ołówka wyrzucało się dopiero, jak kalka była wyczyszczona z osadu ołówkowego i było widać czarny 
rysunek wykonany tuszem. Wtedy można było odpiąć kalkę z deski.

Jeszcze w latach osiemdziesiątych w niektórych biurach w USA, gdzie był duży przerób i nie było 
czasu na kreślenie tuszem, rysunki wykonywano ołówkami, a czyszczono rysunek i wymazywano zbyt 
długie lub niepotrzebne linie za pomocą precyzyjnych, elektrycznych gumek do mazania.
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Rys. 1. Pracownia architektoniczna – stanowisko kreślarskie domowe 
 w prywatnej praktyce architektonicznej

z przeciwwagą i regulowaną rysownicą umożliwiającą dowolne regulowanie kątów przykładnic sto-
sowanych w dużych biurach projektów.

Deska kreślarska, przykładnica ręczna lub rolkowa, trójkąty – prostokątny i równoboczny, ołówki, 
gumka do mazania, taśma klejąca to przyrządy do kreślenia na kalce, którą rozpinamy na brystolu 
przypiętym pinezkami do deski. Lampa kreślarska, stół kreślarski, stalówki, rapidograf, a wcześniej 
grafion, cyrkiel, były niezbędne w zawodzie architekta.

Deska kreślarska powinna być wykonana z drewna olchowego lub podobnie miękkiego, aby nie 
była zbyt twarda dla ołówka i aby na brystolu nie odciskał się rysunek drewna, pędzelki do lawo-
wania najlepsze z włosia bobrowego, gdyż dobrze chłonęły wodę – takie i inne opinie słychać było 
znad deski. Brystol lub kalkę rozpinało się na desce kreślarskiej zgodnie z zasadą, aby papier się nie 

Światłokopia służyła do kopiowania rysunków z kalki na papier światłoczuły. Stosowano w niej 
amoniak, który wydzielał charakterystyczny zapach. Na wałek nakręcano kilka papierów, te ostat-
nie były jednak słabej jakości. W Poznaniu ksero ogólnie dostępne dla architektów pojawiło się 
w latach osiemdziesiątych.

3.1.2. deska kreślarska

Deska rysunkowa była przenośna, mogła stać na sztaludze, leżeć na kolanach rysującego, stać 
oparta o ścianę w chwili oceny postępów rysunku.

Deska kreślarska mogła być też stabilna z regulowanym pochyleniem blatu. Były różne ich rodzaje  
– od małych olchowych, w których używano mniejszych przykładnic i trójkątów, po potężne kulmany 
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pomarszczył. Najpierw wbijało się pinezkę w którymś rogu deski, a następnie naciągało papier po 
przekątnej i tam umocowywało drugą pinezkę. Trzecią i czwartą w podobny sposób. Brystole miały 
oczywiście swoją numerację od miękkich po najtwardsze powierzchnie z połyskiem, podobnie ołów-
ki od B8 poprzez HB do H10 jako najtwardsze. Akwarele używane do lawowania to też był odrębny 
temat do dyskusji. Dobranie odpowiedniego papieru i twardości ołówka to była właściwa sztuka 
rysunkowa. Tak samo malowanie akwarelą na właściwym papierze stanowiło o sukcesie rysującego 
i walorach rysunku.

3.1.3. przykład projektu koncepcyjnego

Projekt wykonany został w konwencji klasycznej dla „epoki bez komputerów”, tzn. najpierw naszki-
cowany ołówkiem, później wykreślony ołówkiem, następnie wykreślony tuszem narzędziem zwanym 
rapitografem. Składał się z projektu zagospodarowania terenu, najczęściej wykonanego w skali 1:500 
oraz rysunków architektonicznych zawierających rzuty, przekroje, elewacje, perspektywy lub aksono-
metrie oraz detale rozwiązań. Autorem projektu jest Robert Ast.

RzuTY mOngE’A

W rozplanowaniu rysunku na kalce stosowano pewne zasady ułatwiające kreślenie. Po pierwsze 
rysunki sporządzano na formacie kalki, który był docelowym rozwiązaniem planszy. Na początku na 
kalce rysowano obrys planszy, której format był właściwy do spięcia w teczkę A4 w całości lub po 
złożeniu. Format dostosowano też do wałka w urządzeniu światłokopii.

Rys. 2. Deska kreślarska z wyposażeniem
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Rys. 3. Dom jednorodzinny ze skośnym dachem, druga połowa lat osiemdziesiątych XX w.

Rys. 4. Stodoła z lat siedemdziesiątych XX w.

Rozkład obiektów na planszy podlegał swobodnie stosowanym prawom rzutów Mongea. Elewa-
cje frontową rysowano w lewym górnym rogu, pod nią rysowano rzut parteru, w górnym rzędzie ku 
prawej stronie pojawiały się kolejno przekrój, elewacja boczna, tylna i boczna. W dolnym rzędzie na 
prawo od rzutu parteru rysowano rzut piętra, więźby dachowej, fundamentów itd. Całość rysunków 
stanowiła zwarty zestaw możliwy do oglądania i porównywania, np. elewacji i przekroju w odniesieniu 
do parteru lub fundamentów.

W pewnym sensie ułatwiało to wykonywanie projektu, ograniczało liczbę możliwości, skracało czas 
komponowania planszy. Współczesny architekt lub student projektuje w świecie wirtualnym, może 
wykonywać nieograniczoną liczbę wersji projektu i przed oddaniem musi złożyć wybrane wersje na 
planszę do wydruku.

Przedstawiono projekty Eugeniusza Asta z lat siedemdziesiątych XX w.
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3.2. leszno, domek myśliwski

Rys. 5. Aksonometria, fazy powstawania, ołówek i tusz, lata osiemdziesiąte, rys. R. Ast
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Rys. 6. Elewacja boczna, przekrój, tusz i flamaster na kalce, rys. R. Ast
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Rys. 7. Elewacja frontowa, rzut poddasza, taras, tusz i flamaster na kalce, rys. R. Ast
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Rys. 8. Detale, wybór, tusz i ołówek na kalce, 
rys. R. Ast
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3.3. altana na ogródkach działkowych w poznaniu

Rys. 9. Szkic, ołówek, rys. R. Ast
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Rys. 10. Elewacje, ołówek, rys. R. Ast
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Rys. 11. Projekt budowlany, ołówek na kalce, rys. R. Ast
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3.4. dom nad jeziorem rozbudowa, lata oSiemdzieSiĄte XX wieKu

Rys. 12. Wersje projektowe elewacji, szkic tuszem, rys. R. Ast
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Rys. 13. Rzuty kondygnacji, szkice tuszem, rys. R. Ast
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Rys. 14. Szkic kondygnacji, ołówek, rys. R. Ast
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3.5. Ratusz w saRnOwie
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3.6. staRe zOO w pOznaniu

Rys. 18. Szkic aksonometryczny, projekt zagospodarowania terenu, tusz, rys. R. Ast
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Rys. 19. Elewacje i przekrój pływalni, tusz, rys. R. Ast
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3.7. dom wczaSowy „czajKa” w międzyzdrojach

Rys. 21. Szkice elewacji, ołówek, rys. R. Ast
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4. ROdzaje Rysunków
Rysunki przydatne w planowaniu i projektowaniu urbanistycznym są różnorodne, od wizji per-

spektywicznych, jak autor wyobraża sobie projektowane osiedle, poprzez rysunki studialne badanego 
obszaru, po rysunki warsztatowe na potrzeby dokumentacji technicznej. Poniżej przedstawiono kilka 
przykładów: rysunek perspektywiczny nowo planowanego osiedla wielorodzinnego w Rawiczu, rys. 
Eugeniusz Ast, lata siedemdziesiąte XX w.; rysunki studyjne w aspekcie kształtowania krajobrazu, 
analizy formy i barw, rehabilitacji, rozwoju Gostynia, rys. Robert Ast, Paweł Szychalski, 1983 r.; rysunki 
warsztatowe osiedla Sierakowo w Rawiczu, rys. Eugeniusz Ast, lata sześćdziesiąte XX w. i koncepcji 
zagospodarowania Wolnych Torów w Poznaniu, rys. Dymitri Mladenowicz, 2016 r.

Rysunki różnią się względami merytorycznymi, ale też użytymi narzędziami rysunkowymi.

4.1. Rysunki związane z aRchitektuRą

Rys. 1. Szkic funkcjonalny rzutu budynku, ołówek na kalce, R. Ast



54 55

Rodzaje rysunków

Ry
s. 

2.
 S

zk
ic

 e
le

w
ac

ji,
 B

oj
an

ow
o,

 d
om

 o
gr

od
ni

ka
, o

łó
w

ek
 n

a 
ka

lc
e,

 ry
s. 

E.
 A

st



54 55

Rodzaje rysunków

Rys. 3. Dom w Swarzędzu, ołówek na kalce, rys. R. Ast
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Rys. 6. Rysunek budowlany, ołówek na kalce, rys. E. Ast
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Rys. 7. Rysunek budowlany, orientacja i plan sytuacyjny, tusz na kalce, rys. E. Ast
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Rys. 8. Rysunek pierzei ołówkiem przed wykreśleniem tuszem, rys. R. Ast

Rys. 9. Rysunek pierzei ołówkiem po wykreśleniu tuszem, rys. R. Ast
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Rys. 10. Rysunek pierzei ołówkiem przed wykreśleniem tuszem, rys. R. Ast

Rys. 11. Rysunek pierzei ołówkiem po wykreśleniu tuszem, rys. R. Ast
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Rys. 13. Rysunek koncepcyjny, osiedle Westerplatte w Rawiczu, rysunek piórkiem,  
rys. E. Ast

4.2. Rysunki związane z uRbanistyką

Rys. 14. Rysunek projektowy, osiedle Sierakowo w Rawiczu, tusz na mapie zasadniczej, akwarela, rys. E. Ast
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Rys. 15. Rysunki studyjne rewitalizacji krajobrazu, rysunek piórkiem, rys. R. Ast, P. Szychalski
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Rys. 16. Rysunki studyjne rewitalizacji krajobrazu, rysunek piórkiem, rys. R. Ast, P. Szychalski
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Rys. 17. Rysunki studyjne rewitalizacji krajobrazu, rysunek piórkiem, rys. R. Ast, P. Szychalski

Rys. 18. Szkic ideowy, Wolne Tory, rys. R. Ast
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Rys. 20. Rysunek szczegółowy planu zagospodarowania terenu, rys. E. Ast

Rys. 21. Osiedle atrialne, rysunek markerami na kalce, rys. R. Ast
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5. PROjektOwanie aRchitektOniczne

5.1. DOmy tRaDycyjne

Przechowanie tradycyjnych sPosobów wyrazu

Budynki tradycyjne w aspekcie formy i użytych materiałów budowlanych wydają się najwłaściw-
sze do przedstawiania w postaci rysunku odręcznego. Nawiązuje się w ten sposób do wspomnień  
i przechowuje tradycyjne sposoby wizualizacji form za pomocą ołówka i farb. Autorem rysunków jest 
Robert Ast.

W projekcie opracowanym w formie tradycyjnej wykonano rysunki, których tematem jest Nowe 
Radojewo. Przedstawiono również rysunki zagrody agroturystycznej, wersji hostelu i hotelu oraz bu-
dynku usługowego.

5.1.1. nOwe RaDOjewO

Projekt wykonano w fazie początkowej techniką tradycyjną na desce kreślarskiej za pomocą ołówka, 
kredek, akwareli. W następnych fazach opracowano rysunki w formie cyfrowej i wykonano animacje 
filmowe.

Zabudowa mieszkaniowa Nowego Radojewa została podzielona według rodzajów na trzy pod-
stawowe typy:

1. Budynki mieszkalne z usługami w pierzei ulic stanowiących przestrzenie ośrodkotwórcze.
2. Wille miejskie wzdłuż reprezentacyjnych ciągów komunikacyjnych oraz parków i zieleńców
3. Domy jednorodzinne tradycyjne ze skośnymi dachami z poddaszem użytkowym oraz nowo-

czesne z dachami płaskimi,

Budynki mieszkalne z usługami w lokalach na parterach mają dwie kondygnacje nadziemne oraz 
poddasze użytkowe. Na narożnikach zaplanowano dominanty w postaci wieżyczek lub rozbudowanych 
narożników w celu lepszej identyfikacji w przestrzeni osiedla

Mieszkania o powierzchni średnio 54,0 m2 przeznaczone są dla młodych małżeństw z dziećmi, stu-
dentów, a także dla starszych mieszkańców Poznania. Od strony południowej zaplanowano obszerne 
tarasy wypoczynkowe zintegrowane z mieszkaniem.

Wille miejskie zaplanowano w zespołach zabudowy tradycyjnej – z poddaszem użytkowym oraz  
w części nowoczesnej (w północnej części osiedla). Każda willa może mieć od dwóch do ośmiu miesz-
kań w zależności od aranżacji wnętrza. Może też spełniać funkcję domku jednorodzinnego. Garaże 
zaplanowano na działkach lub w kondygnacji pod budynkiem.

Domy jednorodzinne również planuje się oddzielnie w zespole tradycyjnej oraz nowoczesnej za-
budowy. Wybór zależy od upodobań przyszłych mieszkańców.
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Ryc. 1. Nowe Radojewo, aleja – widok ze starego rynku, rys. R. Ast

Ryc. 2. Stary rynek, rys. R. Ast

Ryc. 3. Stary rynek elewacja zachodnia, rys. R. Ast

Ryc. 4.  Stary rynek elewacja wschodnia, rys. R. Ast
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Ryc. 5. Nowe Radojewo, nowy rynek elewacja południowa, rys. R. Ast

Ryc. 6. Wille miejskie, rys. R. Ast

Ryc. 7. Wille miejskie, pierzeja ulicy w Poznaniu na Jeżycach, rys. R. Ast

Ryc. 8. Wille miejskie, pierzeja ulicy w Poznaniu na Jeżycach, rys. R. Ast
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Ryc. 9. Wille miejskie, pierzeja ulicy w Poznaniu na Jeżycach, rys. R. Ast

Ryc. 10. Wille miejskie, pierzeja ulicy w Poznaniu na Jeżycach, rys. R. Ast

Ryc. 11. Wille miejskie, pierzeja ulicy w Poznaniu na Jeżycach, rys. R. Ast

Ryc. 12. Hostel Miętowa, rys. R. Ast

5.1.2. hostel miętowa
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Ryc. 13. Hostel Miętowa, rys. R. Ast

Ryc. 14. Hostel Miętowa, rys. R. Ast
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Ryc. 15. Hostel Miętowa, rys. R. Ast
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Ryc. 16. Hostel Miętowa, rys. R. Ast

Ryc. 17. Hostel Miętowa, rys. R. Ast
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Ryc. 18. Zagroda agroturystyczna. Ołówek, akwarela, rys. R. Ast

Ryc. 19. Zagroda agroturystyczna. Ołówek, akwarela, rys. R. Ast

Ryc. 20. Zagroda agroturystyczna, rys. R. Ast

5.1.3. zagRODy agROtuRystyczne



76 77

Projektowanie architektoniczne

Ryc. 21. Stajnia, rys. R. Ast

Ryc. 22. Budynek usługowy, elewacja boczna, rys. R. Ast

Ryc. 23. Budynek usługowy. Ołówek, akwarela, rys. R. Ast
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5.2. DOmy mODeRnistyczne

StuDiA WSPółcZeSNe

Budynki współczesne projektowane z zastosowaniem nowoczesnych metod wznoszenia i materiałów 
budowlanych wypierają budownictwo tradycyjne. Na niektórych obszarach nie muszą nawiązywać do 
form historycznych tylko do modernistycznych (uznanych gdzieniegdzie za zabytkowe). taka sytuacja 
jest na osiedlach modernistycznych, np. na Ratajach. Przedstawiono dwa przykłady analizy urbani-
stycznej w aspekcie reurbanizacji osiedla.

Pokazano też przykład z ulicy Głogowskiej, Karpiej i Rokietnickiej (rysunki R. Ast).
W planach zabudowy osiedla Lecha z lat siedemdziesiątych XX w. autorzy przewidywali na tym 

terenie zabudowę mieszkalno-usługową. Było to zgodne z tendencjami modernistycznymi lokalizo-
wania zabudowy usługowej wzdłuż ulic, a zabudowy mieszkaniowej w głębi. W procesie realizacji 
masowo (w skali całej Polski) odstępowano od takiej podwójnej kompozycji na rzecz jedynie zabudowy 
mieszkaniowej. Osiedle Lecha nie stanowi skończonego układu urbanistycznego, lecz jedynie pewien 
etap jego realizacji (stąd bardzo niskie współczynniki gęstości zabudowy). Dla całego osiedla Rataje 
przewidywano zaludnienie około 120 tysięcy mieszkańców. Projekt zrealizowano dla ok. 90 tysięcy. 
Nie zrealizowano dotychczas pełnego programu zabudowy mieszkalnej (wykonano ok. 70%) oraz 
zrezygnowano z obiektów usługowych w pełnym zakresie.

Plan realizacyjny inwestycji Górny taras Rataj Osiedle D składający się z planu ogólnego zagospo-
darowania terenu inwestycji i opracowań branżowych zatwierdzono decyzją z dnia 29 lipca 1972 r. 
Jednostka D to osiedle Lecha. Z planu wynika, że działki 7/1-7/4 przeznaczone były pod zabudowę 
dwoma budynkami mieszkalnymi, szkołę i przedszkole. Wywłaszczenia nie zrealizowano i obecnie 
właściciel otrzymał zwrot nieruchomości. tereny będą coraz częściej zwracane prywatnym właścicielom.

5.2.1. szPital kaRDiOchiRuRgiczny

W formie tradycyjnej rozpoczęto projektowanie szpitala w Poznaniu. Przedstawiono dwa rysunki. 
Pierwszy ukazujący aksonometrię i podział bryły na cztery obiekty połączone łącznikami. Na drugim 
wskazano możliwości rozbudowy wzdłuż pierzei ulicy. Autorem rysunków jest Robert Ast.
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Ryc. 24. Szpital Rokietnicka, aksonometria, rys. R. Ast



80 81

Projektowanie architektoniczne

Ryc. 25. Szpital kardiochrurgiczny ul. Rokietnicka, rozwój, rys. R. Ast
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5.2.2. buDynek wielORODzinny, kuRlanDzka

ReuRBANiZAcJA OSieDLA MODeRNiStycZNeGO RAtAJe W POZNANiu

Rysunki wykonane ołówkiem i akwarelą na potrzeby studium lokalizacyjnego nowego budynku 
wielorodzinnego. Widać fazy powstawania rysunku kolorowego jako finał. Autorem rysunków jest 
Robert Ast.

Ryc. 26. Studia lokalizacyjne budynku wielorodzinnego w Poznaniu, ul. Kurlandzka, rys. R. Ast
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Ryc. 27. Studia lokalizacyjne budynku wielorodzinnego w Poznaniu, ul. Kurlandzka, , rys. R. Ast

Ryc. 28. Studia lokalizacyjne budynku wielorodzinnego w Poznaniu, ul. Kurlandzka, rys. R. Ast
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Ryc. 29. Studia lokalizacyjne budynku wielorodzinnego w Poznaniu, ul. Kurlandzka, rys. R. Ast
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5.2.3. budynek wielorodzinny, ul. Piaśnicka w Poznaniu

StuDiA WySOKOściOWe

Na trzech rysunkach ukazano trzy pomysły na zabudowę jednej parceli. Budynek najniższy jako 
pawilon handlowy, budynek 12-kondygnacyjny i budynek wysokościowy. Autorem rysunków jest 
Robert Ast.

Ryc. 30. Budynek „Wieża”, rys. R. Ast
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Ryc. 31. Budynek 12-kondygnacyjny, rys. R. Ast
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Ryc. 32. Pawilon, rys. R. Ast
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5.2.4. buDynek biuROwO-usługowy, ul. głogowska w Poznaniu

StuDiA GęStOści ZABuDOWy

Rysunki wykonano na potrzeby analizy urbanistycznej dotyczącej gęstości i intensywności zabudowy 
w pierzei ulicy Głogowskiej. Autorem rysunków jest Robert Ast.

Ryc. 33. Aksonometria budynku biurowo-usługowego, rys. R. Ast
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Ryc. 34. Szkic elewacji, rzut, ołówek na kalce, rys. R. Ast
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Ryc. 35. Szkic elewacji, rzut, ołówek na kalce, rys. R. Ast
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Ryc. 36. Projektowany zespół budynków Akademii 
Medycznej w Poznaniu, ołówek na kalce, rys. R. Ast

5.2.5. akaDemia meDyczna, ul. kaRPia w POznaniu

WStęP DO PROJeKtOWANiA 

Wstępem do projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu Akademii Medycznej przy ulicy 
Karpiej w Poznaniu były ręcznie wykonane rysunki na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:500. 
Autorem rysunków jest Robert Ast.

Ryc. 37. Akwarela na kserokopii, rys. R. Ast
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5.3. pałace, dwory

CZEMPIŃ

Ryc. 38. Pałac Czempiń, próba odtworzenia założenia historycznego. 
Tusz, ołówek, akwarela, papier zwykły, rys. R. Ast

Ryc. 39. Pałac Czempiń, aksonometria, ołówek, akwarela, rys. R. Ast
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Ryc. 40. Pałac Czempiń, aksonometria, ołówek, akwarela Pałac Czempin, ołówek, akwarela 
na papierze akwarelowym, rys. R. Ast

Ryc. 41. Pałac Czempiń, wersja z pawilonem, rys. R. Ast

Ryc. 42. Pałac Czempiń, studia 
rysunkowe, rys. R. Ast
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Ryc. 43. Pałac Gębice, rys. R. Ast

Ryc. 44. Pałac Gębice, rys. R. Ast

Ryc. 45. Pałac Gębice, rys. R. Ast

GĘBICE



94 95

Projektowanie architektoniczne

Ryc. 46. Pałac Włoszakowice, rys. R. Ast

Ryc. 47. Pałac Włoszakowice, rys. R. Ast

WŁOSZAKOWICE
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Ryc. 48. Pałac Włoszakowice, rys. R. Ast

Ryc. 49. Pałac Włoszakowice, rys. E. Ast
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Ryc. 50. Pałac Włoszakowice, rys. E. Ast

Ryc. 51. Pałac Włoszakowice, rys. E. Ast
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Ryc. 52. Pałac Włoszakowice, rys. R. Ast

Ryc. 53. Dwór miejsce urodzin Wojciecha Bogusławskiego. 
Glinienko koło Poznania, rys. R. Ast

GLINIENKO
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5.4. kościoły

Trzy kościoły

Przedstawiono koncepcyjne rysunki projektowe wykonane na potrzeby budowy obiektów sakralnych. 
Dwa z tych obiektów wybudowano. Rysunki wykonano ołówkiem na kalce przy użyciu przykładnicy  
i trójkątów na desce kreślarskiej. Były to rysunki sprawdzające, ponieważ równolegle był wykonywany 
projekt w wersji cyfrowej. Z powodów technologicznych zmieniono więźbę dachową z drewnianej na 
konstrukcję z drewna klejonego, gdyż wiązary krzyżowe o rozpiętości 18 metrów stanowiły wyzwanie 
dla konstruktorów. Autorem rysunków jest Robert Ast.

Ryc. 53. Rzuty i przekroje,  Kościół, dom parafialny, ołówek na kalce, 
rys. R. Ast

5.4.1. kościół pw. chrysTusa sługi, ul. palacza
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Ryc. 55. Rzut i widok więźby dachowej, rys. R. Ast

Ryc. 54. Rzuty domu parafialnego, rys. R. Ast
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Ryc. 57. Propozycja ołtarza, rys. R. Ast

Ryc. 56. Wnętrze kościoła oraz wersja z wysokim hełmem wieży, rys. R. Ast
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5.4.2. kościół pw. ojca pio

Ryc. 58. Przekroje nawy głównej oraz wieży. do góry nogami widać rysunek wykonany na odwrocie kalki, 
rys. R. Ast

Ryc. 59. Elewacje i przekroje, kościół, dom parafialny, ołówek na kalce, rys. R. Ast.
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Ryc. 60. Rzut i widok więźby dachowej oraz przekrój prezbiterium, rys. R. Ast

Ryc. 61. Rzut parteru Kościoła, rys. R. Ast
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Ryc. 63. Aksonometria wykonana na podstawie animacji komputerowej B. Siewczyńskiego, rys. R. Ast

Ryc. 62. Elewacja wejściowa do Kościoła, rys. R. Ast
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Ryc. 64. Aksonometria czarno-biała, rys. R. Ast

5.4.3. kościół w zakrzewie

Ryc. 65. Kościół, rys. R. Ast
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Ryc. 66. Kościół, Zakrzewo, rys. R. Ast
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Ryc. 67. Kościół, rys. R. Ast

Ryc. 68. Kościół, rys. R. Ast
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Ryc. 70. Kościół, rys. R. Ast

Ryc. 69. Kościół, rys. R. Ast
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5.5. statek hotelowy

Rys. 71. Statek hotelowy. Perspektywa, ołówek, akwarela, rys. R. Ast

Rys. 72. Statek hotelowy. Widok, szkic, ołówek na kalce, rys. R. Ast
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Rys. 73. Statek hotelowy. Elewacje, rys. R. Ast

Rys. 74. Statek hotelowy. Przekrój, rzuty, rys. R. Ast
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Rys. 75. Statek hotelowy. Idea, przekrój, 
rys. R. Ast
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6. planOwanie uRbanistyczne

6.1. interwencje śródmiejskie nadrzeczne

6.1.1. zakole warty. szkice ogólne

Ryc. 1. Zakole Warty. Szkic, rys. D. Mladenowicz

Ryc. 2. Zakole Warty. Szkic tuszem, rys. D. Mladenowicz
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Ryc. 3. Zakole Warty. Szkic tuszem, rys. R. Ast

Ryc. 4. Aksonometria, ołówek i akwarela, rys. R. Ast
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bulwaRy

Ryc. 7. Spiętrzone lustro wody, rys. R. Ast

Ryc. 8. Bulwary nadwarciańskie, rys. R. Ast
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Ryc. 9. Bulwary, rys. R. Ast

Ryc. 10. Bulwary, rys. R. Ast
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Ryc. 11. Bulwary, rys. R. Ast

Ryc. 12. Bulwary, rys. R. Ast
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zakole warty

Ryc. 13. Rynek Wodny, stara gazownia w Poznaniu, rys. R. Ast

Ryc. 14. Stara gazownia w Poznaniu, rys. R. Ast
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Ryc. 15. Zakole Warty, rys. R. Ast

Ryc. 16. Zakole Warty, rys. R. Ast
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Ryc. 17. Zakole Warty, rys. R. Ast

Ryc. 18. Zakole Warty, rys. R. Ast
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Ryc. 19. Zakole Warty, rys. R. Ast

Ryc. 20. Zakole Warty, rys. R. Ast
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Ryc. 21. Zakole Warty, rys. R. Ast

Ryc. 22. Zakole Warty, rys. R. Ast
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Ryc. 23. Zakole Warty, rys. R. Ast

Ryc. 24. Zakole Warty, rys. R. Ast
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6.1.2. staRa stOcznia

Ryc. 25. Aksonometria, ołówek i akwarela, rys. R. Ast

Ryc. 26. Propozycje zabudowy wielorodzinnej, rys. R. Ast
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Ryc. 27. Propozycje budynków wysokich, ołówek i akwarela, 
rys. R. Ast
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Ryc. 28. Rynek wodny, widok, ołówek i akwarela, rys. R. Ast

Ryc. 29. Rynek wodny z wyspą mariną na środku, ołówek i akwarela, rys. R. Ast
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Ryc. 30. Rynek wodny, ołówek i akwarela, rys. R. Ast

Ryc. 31. Studia intensywności zabudowy, rys. R. Ast
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Ryc. 32. Koncepcja autorska D. Mladenowicza, flamastry na mapie zasadniczej
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6.2. planowanie rozwoju przy węzłach autostradowych

6.2.1. fabianowo, kotowo

Rys. 33. Studia rysunkowe do koncepcji zagospodarowania terenu przy autostradzie A1 w Komornikach. 
Rysunek tuszem i kredkami, rys. R. Ast

Rys. 34. Szczegóły koncepcji, rys. R. Ast
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Rys. 35. Struktura przestrzeni przy autostradzie. Rysunek tuszem na mapie drogowej autostrady, rys. R. Ast

Rys. 36. Struktura przestrzenne przy autostradzie. Rysunek tuszem na kalce, rys. R. Ast
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Rys. 37. Studia bloków urbanistycznych przy autostradzie, rys. R. Ast

Rys. 38. Studia aksonometryczne 
bloków przy autostradzie, rys. R. Ast
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Rys. 39. Pierwsze wyobrażenia przestrzeni publicznych w blokach urbanistycznych przy autostradzie, 
rys. R. Ast

Rys. 40. Fabianowo, domy rodzinne w starej zabudowie, rys. R. Ast
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6.3. reurbanizacja obrzeży miasta

6.3.1. morasko

Rys. 41. Pejzaż Moraska, rys. R. Ast

Rys. 42. Morasko, Nowa Dzielnica willowa Poznania. Rysunek kolorowy, kredki, rys. R. Ast
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Rys. 43. Dzielnica willowa. Rysunek tuszem, rys. R. Ast

Rys. 45. Podział terenu na pola inwestycyjne. Rysunek kredkami na mapie zasadniczej, rys. R. Ast

Rys. 44. Morasko, projekt uwzględniający 
historyczne podziały własnościowe na 

półłanki, ćwierćłanki i mniejsze, 
rys. R. Ast
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Rys. 46. Morasko, projekt organiczny, wymagający 
własności terenu, rys. R. Ast

Rys. 47. Kontinnum ideowe rozwoju terenu, rys. R. Ast

Rys. 48. Studia parcelacji terenu, rys. R. Ast
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Rys. 49. Osiedle domów wolnostojących. rysunek ołówkiem i kredkami poddany korekcie komputerowej, 
rys. R. Ast

Rys. 50. Studia projektowe, rys. R. Ast
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Ryc. 51. Trzy siatki, hipsometryczna, hipodamejska, kompozycyjna, rys. R. Ast

Ryc. 52. Osiedle Morasko, rys. R. Ast



136 137

Planowanie urbanistyczne

Rys. 53. Osiedle Morasko, rys. R. Ast

Ryc. 54. Stadion, rys. R. Ast
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6.3.2. umultowo

ElEMENTy KRySTAlizującE

Rysunki aksonometryczne ukazujące całość struktury przestrzennej centrum umultowa miały na 
celu przybliżenie problematyki zerwania continuum powiązań urbanistycznych osiedla. umożliwiają 
też poszukiwanie korzystnych rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej. Poszukiwano także elementów 
krystalizujących w postaci placu rynkowego. Obecnie w tym miejscu zbudowano szkołę.

celem powstania rysunków przedstawiających tereny naokoło jeziora umultowskiego było przed-
stawienie takiego ich zagospodarowania, które ochroni brzeg jeziora przed nadmierną zabudową.

Rys. 55. Reurbanizacja umultowa, ołówek, kredki, rys. R. Ast
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Rys. 56. Struktura przestrzenna umultowa, ołówek, rys. R. Ast

Rys. 57. Studia struktury przestrzennej umultowa, ołówek, kredki, rys. R. Ast
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Rys. 58. jezioro umultowskie i istniejąca oraz proponowana zabudowa. Ołówek, kredka, rys. R. Ast

Rys. 59. Akonometria, faza wstępna rysowania, Morasko, rys. R. Ast
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6.3.3. Osiedle NOwe RadOjewO

Dokumentację opracowano dwufazowo, najpierw w postaci rysunków odręcznych, a następnie 
w wersji komputerowej z animacjami filmowymi. Zaprezentowano wersje odręczną. Autorem rysunków 
jest Robert Ast.

Osiedle zaplanowano zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Poznania. Zlokalizowa-
ne zostało na terenach o funkcji mieszkaniowej M2n. Obejmuje obszar ograniczony od północy przez 
Las Moraski, a od południa przez granicę wyznaczoną w studium na południe od ulicy Poligonowej. 
Po wschodniej stronie granicę stanowi dawna wieś Radojewo, a po zachodniej granica wyznaczona 
w studium.

W celu uniknięcia efektu „miasta sypialni” i związanych z nim uciążliwości komunikacyjnych z do-
jazdem codziennym do Poznania planuje się zapewnić częściowo miejsca pracy dla mieszkańców na 
terenie osiedla.

Osiedle posiada formułę otwartą integrującą różne typy zabudowy i status społeczny mieszkańców, 
które łączą dwie idee urbanistyczne: „bezpiecznie, bo razem” oraz „wygodnie, bo osobno”.

Planuje się zabudowę na działkach o powierzchni ok. tysiąc metrów i o intensywności zmniejszającej 
się od centrum do obrzeży planu.

Proponuje się wieloteapowe wykonanie planu:
– pierwszy etap: centrum z infrastruktura społeczną, zabudową willową i jednorodzinną,
– następne etapy: zabudowa obrzeżna, w przewadze jednorodzinna.
Planowane osiedle w pierwszym etapie obejmuje obszar ponad trzydziestu hektarów terenu,  

ok. 30% stanowią przestrzenie publiczne w postaci alei reprezentacyjnych, ulic zbiorczych i lokalnych, 
placów, parków i zieleńców.

W projekcie zapewniono infrastrukturę społeczną dla planowanego osiedla w postaci obiektów 
usługowych, biurowych, szkolnictwa i służby zdrowia. Zgodnie ze studium przyjęto powierzchnię parceli 
ok. tysiąc metrów kwadratowych dla wszystkich typów zabudowy. Każde mieszkanie może mieć udział 
w działce zgodnie z modelem mieszkania z ogródkiem przydomowym.

TRZy SiATKi Linii TWORZą RuSZT uRbAniSTycZny OSieDLA

Rysunki wykonane ołówkiem, skanowane w poszczególnych etapach powstawania, miały służyć 
pokazaniu, jak przebiega proces rodzenia się projektu urbanistycznego od pustej kalki rozciągniętej 
na mapie hipsometrycznej do aksonometrii osiedla. Trzy siatki linii tworzą ruszt urbanistyczny osiedla 
– hipsometryczna, urbanistyczna i kompozycyjna.
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Rys. 60. etapy powstawania rysunku urbanistycznego, ołówek, kalka, mapa zasadnicza, rys. R. Ast

Rys. 61. etapy powstawania rysunku urbanistycznego, ołówek, kalka, mapa zasadnicza, rys. R. Ast

RySuneK PLAnu, MeTODOLOgiA
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Rys. 62. etapy powstawania rysunku urbanistycznego, ołówek, kalka, mapa zasadnicza, rys. R. Ast

Rys. 63. etapy powstawania rysunku urbanistycznego, ołówek, mapa zasadnicza, rys. R. Ast
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Rys. 64. etapy powstawania rysunku urbanistycznego, ołówek, mapa zasadnicza, rys. R. Ast

Rys. 65. Aksonometria, ołówek, akwarela rys. R. Ast
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Rys. 66. Teatr działań projektowych, rys. R. Ast

Rys. 67. Projekt domów na skarpie przy potoku Radojewskim, rys. R. Ast

RySunKi STuDyjne

„Tam na razie jest klepisko, ale będzie San Francisco”.
Tych kilka rysunków miało ukazywać ideę i nastrój planowanego osiedla w celu przybliżenia odbior-

cy, jaki był zamysł autora. na rysunku przedstawiono teatr działań projektowych i piękno przyrody,  
w którą za kilka lat wpisze się współczesna zabudowa. Aby uniknąć dysonansu, zaprojektowano domy 
nawiązujące do tradycyjnej zabudowy Radojewa. Autorem rysunków jest Robert Ast.
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Rys. 68. Wizja zabudowy, widok z południa, rys. R. Ast

Rys. 69. Osiedle nad potokiem Radojewskim, rys. R. Ast
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Rys. 70. Rynek, studia elewacji, rys. R. Ast

Rys. 71. Rynek, studia elewacji, rys. R. Ast
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6.3.4. OsOwa GóRa

Przedstawiono jeden z rysunków wstępnych do projektu zagospodarowania terenu nowego osiedla 
w Mosinie. całą dokumentację opracowano komputerowo, jednak w fazie wstępnej rysunek odręczny 
okazuje się niezbędny. Technika – ołówek, akwarele. Autorem rysunków jest Robert Ast.
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6.3.5. VillaGe
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ZAKOŃCZENIE

W opracowaniu poruszono tematykę rysunku odręcznego, czyli wykonywanego własnoręcznie 
przez autora, co dawniej wydawało się zwyczajne, w przeciwieństwie do czasów obecnych, tzn. epoki 
komputera, w której programy mogą przetwarzać dowolny obraz w dowolny rysunek czy malarstwo. 
Przedstawiono rysunki szkicowe, techniczne, wrażeniowe, wykonywane pędzlem, ołówkiem, maza-
kiem, tuszem, pożytkowane na różne potrzeby związane z zawodem architekta, wykorzystywane we 
wszystkich fazach projektowych – koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej. 

Rysunek jest uniwersalnym środkiem przekazu informacji używanym w zasadzie przez wszystkich 
uczestników procesu projektowego i wykonawczego. Słowo rysunek tak mocno zdominowało dzia-
łalność ludzką w sferze projekcji pomysłów intelektualnych, że w powszechnej świadomości słowo 
projekt kojarzy się bezpośrednio ze słowem rysunek.

Wszystkie opublikowane rysunki pochodzą ze zbiorów autora.
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