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 „Architektura jest sztuką, nauką i mądrością przestrzennego kształtowania 

środowiska dla potrzeb człowieka i dla zachowania równowagi ekologicznej, 

przejawiająca się w budowanych formach.”(19). 
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Wstęp 

 

Coraz powszechniejszy trend opuszczania miast w poszukiwaniu uroków 

wiejskiego życia wydaje się wskazywać współczesne potrzeby mieszkaniowe 

rosnącej grupy odbiorców. Postępujące za tym przeszczepianie miejskich wzorców 

budowlanych lub tych naiwnie pojmowanych jako wiejskie owocuje mnożącymi się 

na polskiej wsi willami miejskimi i katalogowymi domami stylizowanymi na wiejskie 

dworki. To zjawisko stało się inspiracją dla niniejszej pracy. Celem projektowym stała 

się zatem próba odpowiedzi na współczesne potrzeby mieszkaniowe formą domu 

wyrastającego z tradycji analizowanego obszaru. 

Jako lokalizację projektu wybrano wieś Wigancice Żytawskie, znajdującą się 

na terenie tzw. Worka Turoszowskiego – obszaru leżącego na pograniczu Czech, 

Niemiec i Polski. Szeroko pojęty kontekst historyczny i przestrzenny stał się główną 

inspiracją zarówno formalną jak i funkcjonalną dla rozwiązań architektoniczno-

konstrukcyjnych. 

Bogatynia

Sulików

Zgorzelec

0 10 20 30km

 

Przybliżona lokalizacja terenu opracowania (Opracowanie Autorki). 
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Rozdział pierwszy niniejszej pracy stanowi analizę historii badanego regionu  

w różnych skalach. Stąd kolejne jego podrozdziały koncentrują się na coraz bardziej 

szczegółowych informacjach – od Górnych Łużyc, po wieś Wigancice Żytawskie i 

zlokalizowanej w jej obrębie działki budowlanej. Jedna z części wspomnianego 

rozdziału ma na celu nakreślenie dokładnych okoliczności powstania i rozwoju 

Kopalni  Węgla Brunatnego Turów, która w dużej mierze zdeterminowała koleje losu 

wspomnianej wsi.  

Rozdział drugi poświęcony został analizie urbanistyki i architektury wybranego 

regionu ze szczególnym uwzględnieniem wsi Wigancice Żytawskie. W rozdziale tym 

opracowano wytyczne dla jej przyszłej zabudowy. 

Trzeci rozdział pracy stanowią wnioski z poprzedzających go rozdziałów w 

postaci konkretnych rozwiązań projektowych dla współczesnych domów Wigancic 

Żytawskich. Celem większego uszczegółowienia projektu został on opracowany na 

potrzeby konkretnych odbiorców.  

W treści rozdziałów uwzględniono również wybrane wątki z zakresu teorii i 

historii architektury i urbanistyki, celem zrozumienia szerszego kontekstu dla 

specyficznych rozwiązań i uzasadnienia wybranych rozwiązań projektowych. 

Posłużyły one również jako podstawa do określenia ogólnych wytycznych dla 

projektowania współczesnych domów przysłupowych.  

Celem pracy nie jest narzucenie „wzorcowych” projektów współczesnych 

domów dla Wigancic Żytawskich i okolicznych wsi, ale unaocznienie faktu, że 

tradycja nie wyklucza nowoczesności. Może się ona stać punktem wyjściowym i 

źródłem inspiracji, a nie dodatkowym ograniczeniem procesu projektowego. 
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Rozdział 1 

 

1.1. Rys historyczny i charakterystyka regionu  

Architektura mieszkaniowa wsi aż do XIX wieku opierała się głównie na 

umiejętnościach poszczególnych cieśli. To od ich znajomości tradycji konstruowania 

w drewnie oraz od inwencji twórczej zależał ostateczny kształt budynków. Również 

domy przysłupowe, charakterystyczne dla Górnych Łużyc,  na przestrzeni lat ulegały 

lokalnym modyfikacjom, dlatego też, duża część wniosków w postaci wytycznych 

do projektów współczesnych domów oparta została na analizie budynków we 

wsiach znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Wigancic Żytawskich i 

informacjach na temat architektury samej wsi.  

 

1.1.1. Górne Łużyce jako kolebka kultury łużyckiej 

Analizowane wsie zlokalizowane są na terenie tzw. „Worka Turoszowskiego”. 

Jest to polski fragment Górnych Łużyc, który ze względu na specyficzne warunki 

przyrodniczo-historyczne zachował w dużym stopniu unikatową XVIII/XIX-wieczną 

zabudowę przysłupową.  

Naturalnymi granicami Górnych Łużyc są rzeki Kwisa (na wschodzie) i 

Pełcznica (niem. Pulsnitz) (na zachodzie), na południu Góry Izerskie oraz Góry i 

Pogórze Łużyckie, a na północy pas lasów zwanych Borami Dolnośląsko – Łużyckimi. 

Teren ten ma powierzchnię blisko 7200 km2 (4). 

Historycznie, najdłużej Łużyce  należały do Korony Czeskiej (do 1635 r.), 

następnie znalazły się pod panowaniem saskim, a od 1815 r. pruskim. Po klęsce III 

Rzeszy w 1945 r. wschodnie połacie Łużyc przyznano Polsce (1). 
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Fig.1.  Mapa  ilustrująca lokalizację Łużyc na tle Europy. (Opracowanie Autorki). 

 

Kultura Łużycka ukształtowała się w schyłkowym okresie Epoki Brązu (1300-

300 r. p.n.e.), a obejmowała swym zasięgiem nie tylko Łużyce, ale większość 

dorzecza Odry i Wisły. Kultura ta charakteryzowała się obrządkiem grzebalnym 

(ciałopalne groby), gospodarką rolniczą i hodowlaną, drewnianym budownictwem i 

wytwarzaniem niektórych wyrobów z brązu(1). W średniowieczu Łużycami nazywano 

obszary puszcz oraz bagien w dorzeczu środkowej Szprewy, dolnej Nysy Łużyckiej i 

Bobru (starosłowiańskie luza oznaczało bagno, w związku z tym „Łużyce” należałoby 

tłumaczyć, jako krainę bagien) (1).  W XIV wieku w dokumentach pojawiają się 

Dolne Łużyce jako Dolny Kraj, natomiast dawne Milsko jako Górny Kraj. Około drugiej 

połowy XV wieku w kancelariach węgierskich i czeskich wykształciły się z tych 

określeń współcześnie używane nazwy : Dolne Łużyce i Górne Łużyce.1  

                                                 
1 „Nazwy Górne Łużyce („Lusatiae Superioris”) po raz pierwszy użyto w 1465 roku (1). 
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Podstawowym zajęciem mieszkańców Łużyc stanowiło rolnictwo (uprawiali 

głównie żyto), hodowla bydła i koni, a na terenach leśnych, łowiectwo, 

rybołówstwo i bartnictwo (1).  

 W drugiej połowie XIX wieku nastąpił znaczny rozwój gospodarczy Łużyc, 

dodatkowo przyspieszony rozbudową dróg żelaznych. Już w latach 1846-1847 

uruchomiona została linia kolejowa Drezno – Budziszyn – Zgorzelec – Bolesławiec - 

Wrocław. W roku 1848 i 1859 Żytawę połączono z Dreznem i Libercem, a w latach 

1865-1866 Zgorzelec z Jelenią Górą przez Lubań. Jeszcze przed końcem 1867 r. 

oddano do użytku połączenie Zgorzelec -Cottbus i Zgorzelec - Berlin. Od 1875 

zaczęły kursować pociągi na trasie Zgorzelec-Żytawa oraz Zgorzelec –Zawidów – 

Frydlant (1). 

 

Weigsdorf

(Wigancice

Żytawskie)

Friedreich

(Wolanów)
Maxdorf (Wyszków)

Bogatynia

Sulików

Zgorzelec

0 10

     

Fig.2. Mapa ilustrująca lokalizację najbliższej linii kolejowej w stosunku do terenu opracowania. (Opracowanie Autorki). 

 

Po przyłączeniu do Polski w 1945 r., tereny wschodniej części Łużyc stały się 

obszarem planowych przesiedleń. Wymiana ludności, jaka miała miejsce w połowie 

lat 40-tych XX wieku była bezprecedensowa w dziejach tego regionu. Na mocy 

postanowień z Poczdamu (1945) ludność niemiecka miała opuścić nowe granice 

Teren Opracowania 

Przebieg Granicy Polsko-Czeskiej 

Przebieg Linii Kolejowej 
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Polski. Większość ludności niemieckiej z powiatu lubańskiego, zgorzeleckiego i 

bolesławieckiego wysiedlono w latach 1945-1947. Niestety, wraz z niemieckimi 

mieszkańcami przeniesiono za Nysę Łużycką ostatnich Serbołużyczan (słowiańską 

ludność rodzimą). Zasiedlenie i zagospodarowanie ziem nad Nysą i Kwisą władze 

Polski uznały za jedno z najpilniejszych zadań. Pierwszymi Polakami na tym terenie 

byli jeńcy wojenni i więźniowie, robotnicy przymusowi oraz członkowie grup 

operacyjnych powołanych do tworzenia zrębów polskiej administracji. Trudności 

powojenne oraz przygraniczny (więc niepewny) status tych ziem spowodowały, że 

niechętnie osiedlała się tutaj ludność cywilna. Stosunkowo szybkie zasiedlenie tych 

terenów nastąpiło dzięki napływowi ludności wojskowej. Bardzo liczną grupą 

ludności osiedlającej omawiane tereny byli tzw. osadnicy. Pochodzili oni z różnych 

regionów Polski a szczególnie z tych województw, które charakteryzowały się dużym 

przeludnieniem (gdzie brakowało ziemi, a gospodarstwa były rozdrobnione w 

wyniku podziałów majątków). Wielu nowych osadników przyjechało z Łódzkiego, 

Lubelskiego, Warszawskiego, Krakowskiego, Kieleckiego, Rzeszowskiego, 

Bydgoskiego oraz z Wielkopolski. Jednak najliczniejszą grupę osadników na tym 

terenie stanowili byli mieszkańcy Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, 

przyłączonych do ZSRR w 1945 r. Ludność tę oficjalnie nazywano „repatriantami” a 

potocznie, „zabużanami”. Pośród wspomnianej ludności dominowali mieszkańcy 

województw: Tarnopolskiego (13%), Wileńskiego (11,3%) Lwowskiego (10,4%) i 

Stanisławowskiego (6,1%) (1).  

Nowi mieszkańcy byli zmuszeni do dużego wysiłku na rzecz rozwoju Łużyc, co 

nie było łatwe, ze względu na trudną sytuację w całym kraju a także peryferyjny 

charakter tych ziem. W latach 1945-47 uruchomiono większość istniejących przed 

wojną zakładów przemysłowych w Zgorzelcu, Lubaniu, Zawidowie i Bogatyni. 

Jednak do połowy lat 50-tych Powiaty Lubański i Zgorzelecki należały do najsłabiej 

rozwiniętych obszarów ówczesnego województwa Wrocławskiego. Sytuacja 

zmieniła się diametralnie dzięki budowie Turoszowskiego Kombinatu Paliwowo-
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Energetycznego. Rozmach inwestycji i liczne miejsca pracy przyciągnęły ludzi z 

odległych stron Polski. Co za tym idzie, W latach 60-tych rozbudowano sieć 

komunikacyjną i powstały nowe dzielnice mieszkaniowe w Zgorzelcu i Bogatyni (1). 

Historia regionu naznaczona była częstą wymianą ludności. Pośród wielu 

konsekwencji tego zjawiska ciągłe zrywanie więzi z tradycją miało bardzo silny 

wpływ na stosunek do historycznej architektury. Szczególnie w okresie powojennym, 

ale również po okresie zaborów, wśród nowych mieszkańców tego regionu 

przeważało negatywne kojarzenie architektury przysłupowej z zachodnim ryglem, a 

co za tym idzie, domy te były zaniedbywane. Niestety mechanizm ten działał 

również w odwrotnym kierunku – dla mieszkańców z zachodnim rodowodem, 

nieodzowny element domu przysłupowego, jakim była izba zrębowa, nieoderwalnie 

kojarzył się ze wschodnimi, uważanymi za zapóźnione, rozwiązaniami architektury 

lokalnej. Obserwując obecny stan domów przysłupowych, można wnioskować, ze 

architektura ta aż po czasy współczesne była deprecjonowana. Dopiero w 

ostatnich latach obserwuje się powolne uświadamianie wartości historycznej tej 

konstrukcji wśród mieszkańców regionu, a nawet propagowanie jej, jako unikatowej 

atrakcji,  poza nim (8). 

 

1.1.2. Flora i Fauna Regionu 

Malowniczość tego terenu jest głównie zasługą specyficznego 

ukształtowania terenu. Najbardziej południowe, ale niewielkie powierzchniowo 

krańce Górnych Łużyc znajdują się w Strefie Gór Izerskich. Najwyższe góry łużyckie to 

Smerek (1123 m n.p.m.), Czerniawska Kopa (776 m n.p.m.) oraz Graniczny Wierch 

(616 m n.p.m.), górujący nad Bogatynią (1). 

Wschodnie Górne Łużyce zbudowane są z różnorodnych utworów, dlatego 

występują tutaj liczne cenne skały i minerały. Na znacznych obszarach spotkać 
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można złoża węgla brunatnego. Dawniej wydobywano go metodą głębinową w 

okolicy Lubania, Zebrzydowej, Węglińca, Zgorzelca, Sulikowa i Radomierzyc. 

Obecnie złoża (zalegające na powierzchni 32 km2) są eksploatowane w Kotlinie 

Turoszowskiej (w sąsiedztwie kopalni, w Bogatyni, znajduje się elektrownia Turów). 

Długotrwała eksploatacja węgla w Kotlinie Turoszowskiej stała się przyczyną 

powstania głębokich (do 300 m) wyrobisk oraz wysokich hałd płonnego urobku (1). 

Region posiada również inne bogactwa mineralne. W niecce północnosudeckiej 

spotykamy bogate złoża iłów (mających zastosowanie w produkcji fajansu i 

porcelany) a także piasków szklarskich, a wystąpienia bazaltów pomiędzy Lubaniem, 

Leśną i Sulikowem zalicza się do największych w Polsce. Na obszarze Łużyc można 

również spotkać kamienie ozdobne i szlachetne takie jak: granaty, turmaliny (szerlit), 

kryształy górskie i dymne, ametysty w postaci żył w kwarcu mlecznym, oliwiny w 

złożach bazaltu, lignity (skamieniałe drewno) oraz piryt (1). 

Klimat 

Pod tym względem, zdecydowana większość obszaru wschodnich Łużyc 

Górnych położona jest w regionie zgorzeleckim, który jest najcieplejszym regionem 

klimatycznym Sudetów. Średnia temperatura powietrza to ponad 8 stopni (półrocze 

zimne), a półrocza ciepłego (kwiecień-wrzesień) przekracza 14 stopni (1). 

Roślinność 

Dawne puszcze Pogórza Izerskiego zostały wytrzebione wraz z rozwojem 

średniowiecznego osadnictwa. Wprowadzenie w XVIII i XIX wieku tzw. „racjonalnej 

gospodarki leśnej” w dużej mierze zmieniło pozostałe lasy. Sosna zwyczajna 

(gatunek, którego udział w tamtejszych drzewostanach wynosił zaledwie 16% , po 

dębie bezszypułkowym i szypułkowym oraz olszy czarnej) stała się królującym 

gatunkiem, a naturalna roślinność znacznie zubożała(1). 

Obecnie obserwuje się odradzanie wielu długo nieobecnych, pierwotnych 

gatunków. Bogata szata roślinna to między innymi rzadkie paprotniki, liczne gatunki 
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roślin wodno-błotnych (np. rosiczka okrągłolistna), 8 gatunków storczykowatych oraz 

wiele roślin zaliczanych do ginących i ujętych w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin” 

(1). 

Zwierzęta 

Dawniej lasy Łużyc stanowiły naturalną ostoję turów i żubrów, niedźwiedzie 

utrzymywały się do czasów nowożytnych, rysie żyły tu do XVIII wieku. Obecnie żyją 

tu: łoś, bóbr, wilk, prawie wszystkie rodzime gatunki z rodziny łasicowatych, lis, jenot, 

norka amerykańska, szop pracz, sarna, jeleń, daniel, dzik, jeż, kret, ryjówka i wiele 

innych ssaków owadożernych oraz nornikowatych i myszowatych, 14 gatunków 

nietoperzy. Wyjątkowo bogata jest fauna ptaków polskich Górnych Łużyc. 

Stwierdzono tu około 170 gatunków lęgowych, 12 z nich umieszczonych jest w 

„Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”.  Jest tu również 15 gatunków płazów (czyli 

większość występujących w kraju), 7 gatunków gadów, szereg interesujących 

gatunków ryb i minogów oraz wiele rzadkich gatunków ważek (1). 

Ciekawostką faunistyczną Nysy Łużyckiej, Kwisy oraz Witki był niegdyś małż - 

skójka perłorodna (Margaritifiera margaritifiera), który znany jest z wytwarzania 

szlachetnych pereł. Jeszcze w 1894 roku istniały czynne stanowiska skójek w Kwisie 

pod Leśną i Osiecznicą. Najdłużej skójki perłorodne utrzymały się w Kocim Potoku w 

pobliżu Zawidowa, gdzie żyły jeszcze w latach 30-tych XX w. Niestety, było to 

ostatnie miejsce występowania perłoródek na ziemiach polskich (1). W tym miejscu 

należy dodać, że w czerwcu 1965 roku podjęto próbę restytucji skójki perłorodnej w 

górnym biegu Kwisy. Niestety, nie powiodła się ona i obecnie gatunek ten ma w 

Polsce statut wymarłego (G).  
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1.1.3. Architektura Górnych Łużyc 

Obecnie Łużyce są podzielone pod względem terytorialnej przynależności 

państwowej - wchodzą w skład trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. Zachowały 

jednak jednorodne cechy kultury materialnej, przejawiającej się w sposobie 

budowania. Cechą wspólną dla terenu Łużyc jest m.in. budownictwo przysłupowe 

(niem. Umgebinde), które stanowi połączenie konstrukcji słupowej z wieńcową, 

ryglową i murowaną. Budynki przysłupowe, w zależności od funkcji, przyjmowały 

różne formy – „od najprostszych,  parterowych, przeznaczonych dla tkaczy i 

małorolnych chłopów, poprzez domy z tzw. ścianką kolankową, aż po piętrowe 

domy (głównie dla bogatych chłopów i  zamożnych tkaczy - tzw. faktorów)”. (20). 

Niemiecki termin Umgebinde jest najczęściej spotykaną nazwą dla konstrukcji 

przysłupowej. Jest to spowodowane etymologią słowa, która w pełni oddaje jego 

znaczenie. Niemieckie słowo Gebinde oznacza różnorodność form konstrukcyjnych 

opierających się o różnorodność połączeń ciesielskich. Część -um wskazuje na 

strukturę „wokół” czegoś – w jednoznaczny sposób odwołując się do specyficznej 

formy słupów konstrukcyjnych otaczających izbę zrębową (2). Do podstawowych 

elementów typowego domu przysłupowego należą: izba murowana, izba zrębowa 

oraz konstrukcja przysłupowa podtrzymująca struktury znajdujące się ponad 

parterem.  

Izba Zrębowa Częśc Murowana Konstrukcja Przysłupowa Dom Przysłupowy

Fig.3. Schemat ilustrujący strukturę typowego domu przysłupowego. (Opracowanie Autorki). 
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Poniższy rysunek (Fig.4.) ilustruje poszczególne części typowego domu 

przysłupowego na konkretnym przykładzie takiego domu (na podstawie jedynego 

zachowanego domu przysłupowego ze wsi Wigancice Żytawskie). 

Konstrukcja przysłupowa Izba zrębowa Część murowana Konstrukcja ryglowa Dom Przysłupowy

 Fig.4. Schemat ilustrujący strukturę ostatniego zachowanego domu przysłupowego z wsi Wigancice Żytawskie. 

(Opracowanie Autorki).  

 

Wiele popularnych teorii tłumaczy powstanie tej specyficznej struktury 

budowlanej potrzebą oszczędzania drewna i próbą odciążenia konstrukcji, celem jej 

podwyższenia. Konstrukcja ta była powszechnie stosowana na terenie Łużyc od 

około XVI/XVII wieku(2). 

W polskiej literaturze znajdujemy nieliczne wzmianki na ten temat: konstrukcje 

przysłupowe występują na Dolnym Śląsku oraz we wsiach w okolicach Łańcuta, 

Przemyśla i Przeworska i sporadycznie w Krakowskiem […]. Na terenie Śląska 

Dolnego, jedynie obszar bezpośrednio sąsiadujący z Łużycami (zwłaszcza dawny 

Powiat Zgorzelecki) zachował tradycyjne formy budowlane, charakteryzujące się 

przysłupową konstrukcją, piętrowością, połączeniem pod wspólnym dachem części 

mieszkalnej z niektórymi pomieszczeniami gospodarczymi - stwierdza Marian 

Pokropek w  „Budownictwo Ludowe w Polsce” (Warszawa,1976). Ignacy Tłoczek w 

„Polskim Budownictwie Drewnianym” (Wrocław, 1980) potwierdza te dane pisząc: W 

dwóch regionach kraju – na Dolnym Śląsku i w Rzeszowskiem, a także sporadycznie 

w Łódzkiem stosowano w budownictwie mieszkalnym mieszany system konstrukcyjny 

wieńcowy ze słupowym, oparty na zasadzie podziału funkcji nośnych i osłonowych. 

Słupy przejmują ciężar dachu, a ściana wieńcowa ciężar stropu i razem z nim 
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stwarza osłonę termiczną. Najstarsza z chałup zbudowana w tym systemie w 1675 r., 

pochodząca z miejscowości Potrzebowo na Ziemi Lubuskiej, została przeniesiona na 

teren Zielonogórskiego Parku Etnograficznego w Ochli. Ten typ konstrukcyjny, 

znajdował zastosowanie w budownictwie wiejskim w okolicach Przeworska jeszcze w 

połowie zeszłego stulecia, a jako system udoskonalony, w prefabrykatach 

drewnianych. W budownictwie tradycyjnym jego zalety były wykorzystywane przede 

wszystkim w obiektach dwukondygnacyjnych (18). 

Elżbieta Trocka-Leszczyńska i Elżbieta Rdzawska w artykule „Budownictwo 

przysłupowe jako wspólne dziedzictwo trzech narodów – walory artystyczne detalu 

architektonicznego” (Szczecin, 2003) wyróżniają podstawowe typy konstrukcji 

przysłupowych, ze względu na sposób podparcia słupów i ich rozstaw. Według 

pierwszego podziału, Najstarsza jest tzw. konstrukcja długomieczowa (jednorodna), 

w której słupy przechodząc z parteru do konstrukcji ryglowej piętra, tworzą razem z 

długimi mieczami jedna ramę konstrukcyjną (niem. Geschossbau). Późniejszym 

rozwiązaniem jest konstrukcja krótkomieczowa, w której słupy dzielone są na 

kondygnacje a krótkie miecze usztywniają słup tylko w części parteru, nie wchodząc 

w skład konstrukcji piętra (niem. Stockwerksbau). Z czasem miecze zastępowano 

pełnymi drewnianymi klinami (niem. Knagge), które niekiedy były też łukowo 

profilowane razem z belką oczepu (tzw. przęsła „cyrklaste”) (5).  

 

Fig. 5. Schemat rozwoju konstrukcji przysłupowej; kolejno: konstrukcja przysłupowa podtrzymująca więźbę dachową, 

konstrukcja długomieczowa i krótkomieczowa. (Opracowanie Autorki). 
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Ze względu na rozstaw słupów (w zależności od szerokości przęseł), można 

podzielić konstrukcje przysłupowe na szerokoprzęsłowe (o rozstawie słupów 6 - 7 m), 

w których słupy były umieszczane przy węgłach izby parteru, bez pośrednich 

podpór oraz wąskoprzęsłowe (o szerokości przęseł 2,5 – 3,5m). Spotykane są też 

układy mieszane, prawdopodobnie wcześniej szerokoprzęsłowe, wzmacniane 

poprzez oparcie oczepu pośrednimi słupami (21). 

Fig.6. Schematy przykładowych domów przysłupowych ilustrujących różny rozstaw słupów konstrukcyjnych. 

(Opracowanie Autorki). 

 

1.1.4. Historyczne układy urbanistyczne analizowanego regionu. 

Wiele wsi w obrębie tzw. Worka Turoszowskiego uległo zagładzie. W celu 

zachowania naturalnej kontynuacji tradycji budowlanej tego regionu, warto mieć 

więc również na uwadze nurty o szerszym zasięgu. Często bowiem, stosowane na 

analizowanym terenie rozwiązania były charakterystyczne dla większego obszaru niż 

tylko wspomniany fragment Górnych Łużyc czy nawet Dolny Śląsk. 

Zgodnie z tym, co pisze Barbara Górnisiewicz w „Geneza, Rozwój i 

prognozowanie wiejskich układów osadniczych” (Kraków, 1999), układ łanowy 

związany był z terenami górskimi i wyżynnymi (Karpaty, Sudety).  Oś tego typu wsi 

stanowił najczęściej potok, po którego obu stronach biegły drogi, a dalej w miejscu 
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najdogodniejszym, znajdowały się domostwa. Przestrzeń środkowa, tzw. nawsie 

użytkowano wspólnotowo (9). Jak widać na poniższych mapach przykładowych 

górnołużyckich wsi, wyraźnie łanowa struktura nosi również znamiona kolonizacji 

olęderskiej. Ten typ kolonizacji ziemi, mający swe początki w Prusach Książęcych 

pozwalał za pomocą technologii znanej od lat w Holandii przystosowywać 

dotychczas niezdatne do rolnictwa ziemie (np. w pobliżu potoków) (9).  

 

 

 

 

 

Fig. 7. Zabudowa wsi Gruszków(kolorem szarym zaznaczono lokalizację karczmy)(26) 
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Fig.8. Zabudowa wsi Bukowiec (kolorem szarym zaznaczono lokalizację karczmy) (26). 

 

 

Fig.9. Zabudowa wsi Miszkowice (kolorem szarym zaznaczono lokalizację karczmy )(26). 
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Na kształtowanie się układów urbanistycznych wsi badanego regionu miał 

również wpływ okres gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (XV – XVIII w.) - w tym 

osadnictwo na prawie wołoskim (zwłaszcza od II poł. XIV wieku) (9). Stąd  najczęściej 

spotkać można powstałe już w średniowieczu popularne ulicówki bądź owalnice, 

które późniejszy rozwój osadnictwa przekształcił w wielodrożnice. Powstało także 

kilka przysiółków (H). 

Można śmiało twierdzić, że analizowane bliżej w niniejszej pracy wsie: 

Wyszków, Wolanów i Wigancice Żytawskie posiadają typowy dla Górnych Łużyc, 

wykształcony przez stulecia układ urbanistyczny. Potrzeba jego zachowania nie 

podlega dyskusji.  

Weigsdorf

(Wigancice

Żytawskie)

Friedreich

(Wolanów)

Maxdorf (Wyszków)

 

Fig.10. Zabudowa wsi Wyszków, Wolanów i Wigancice Żytawskie (stan na rok 1938). (Opracowanie Autorki). 
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1.1.5. Historia rozwoju analizowanych wsi. 

Pomimo, że pierwszy dom przysłupowy pojawił się w czeskim mieście Frydlant 

(A), konstrukcja ta bardzo szybko rozpowszechniła się na terenie Górnych Łużyc, a 

co za tym idzie jest również obecna na obszarze Worka Turoszowskiego.  

Nazwa tego regionu wywodzi się od nazwy miejscowości (a później dzielnicy 

miasta Bogatynia) Turoszów powstałej w XIV wieku. Wieś posiadała typową, 

wykształconą przez wieki naturalnego rozwoju infrastrukturę. Działali tu rzemieślnicy 

zaspokajający podstawowe potrzeby mieszkańców, którzy spotykali się w aż trzech 

gospodach. Po drugiej wojnie światowej wieś padła ofiarą industrializacji. Kopalnia 

odkrywkowa węgla brunatnego działająca na potrzeby pobliskiej elektrowni 

pochłonęła ją niemalże całkowicie. Pozostałości dawnej zabudowy przeznaczono 

na biura kopalni (A). 

  

Fig.11. Turoszów na dawnych pocztówkach. (A) 

 

Fig.12. Turoszów po zajęciu wsi przez kopalnię. (A) 
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Pozostałością wsi jest obecnie jej nazwa, ponieważ niemalże cały jej dawny 

obszar zajmują tereny zamknięte (odkrywki węgla) należące do KWK Turów. 

Turoszów nie jest jedynym tak spektakularnym przykładem niszczenia wielowiekowej 

tkanki urbanistycznej w tym regionie. Między innymi Wigancice Żytawskie, 

Biedrzychowice oraz Rybarzowice zostały skazane na zagładę (H). W wyniku jednej 

decyzji w roku 19992 (B) przedwcześnie zakończyła się długoletnia historia 

osadnictwa tego małego skrawka Polski. 

Poniżej umieszczono mapę ilustrującą lokalizację analizowanych w dalszej 

części pracy wsi, które w mniejszym lub większym stopniu uległy zmianom związanym 

z powstaniem Kopalni Węgla Brunatnego Turów. 

 

 

 

Fig.13.  Schematyczna mapa lokalizacji  omawianych wsi (Opracowanie Autorki) oraz zdjęcie satelitarne 

ilustrujące wpływ działalności  Kopalni Węgla Brunatnego (F) 

W niniejszej pracy, najwięcej uwagi poświęcono wsiom, które bezpośrednio 

sąsiadują z Wigancicami Żytawskimi, a niegdyś tworzyły jej integralną część. Kontekst 

                                                 
2 Decyzja o przeznaczeniu tego terenu pod mającą powstać hałdę węgla. 
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urbanistyczno - architektoniczny byłby jednak niepełny, bez analizy wsi, które nie 

przetrwały do czasów obecnych. Zachowały się, liczne przekazy pozwalające na 

stosunkowo dokładne odtworzenie ich dziejów. Wiele kluczowych dla ich 

funkcjonowania obiektów publicznych zostało utrwalonych na fotografiach. 

Materiały archiwalne pozwoliły na opracowanie skróconej historii rozwoju 

analizowanych wsi. Dla zachowania przejrzystości, historia każdej z nich została 

potraktowana oddzielnie, pomimo, iż często podzielały ten sam los.  

Strzegomice 

Przed 1945 r. miejscowość figurowała pod nazwą Dornhennersdorf, zaś krótko 

po wojnie, jako Kurzany. Od połowy XVII w. stanowiła jeden majątek rycerski, ale 

mieszkańcy Strzegomic należeli do dwóch różnych parafii. Strzegomice Dolne 

podlegały proboszczowi z Wigancic Żytawskich, zaś Strzegomice Górne, parafii w 

Zatoniu. W 1837 roku po zniesieniu przymusu parafialnego wszyscy protestanccy 

mieszkańcy wsi oficjalnie mogli przyłączyć się do probostwa w Wigancicach. 

Jedynie nieliczna grupa katolików pozostała w swych związkach z Zatoniem(1). 

 

Fig.14. Strzegomice na dawnej pocztówce (A). 

W 1847 Strzegomice liczyły 731 mieszkańców, w 1910 – 552, w 1943 – 602, w 

listopadzie 1946 -118 (84 Polaków, 28 Niemców, 2 Czechów)(1). Po wysiedleniu 

mieszkańców, w latach 80-tych XX wieku, Strzegomice przykryła hałda nakładu z 

kopalni węgla brunatnego „Turów”(A). 
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Zatonie 

W średniowiecznych zapisach możemy odnaleźć takie formy nazewnicze, 

jak: Sibotindorf (1303), Seibotonis Villa (1386), Seybothendorf (1387), Seytendorff 

(1405), Sittendorf (1430), Syotindorf (1485). Pierwszą powojenną nazwą było : 

Ustronie(1). 

W XVIII i XIX wieku wieś ta znana była z produkcji płótna lnianego oraz 

drewniaków. W pierwszej połowie XIX wieku zaczęto tu wytwarzać tkaniny (w 1832 r. 

było tu aż 100 warsztatów tkackich). Do II wojny światowej w Zatoniu znajdowały się 

kościoły dwóch wyznań, ponieważ w 1881 r. miejscowi ewangelicy, stanowiący 

mniejszość (zamieszkiwali żytawską część wsi), wybudowali sobie własny kościół. 

Najstarsza w Zatoniu szkoła  zbudowana została w okolicy kościoła w 1735 roku (1). 

W 1890 r. miejscowość liczyła 1791 mieszkańców, w roku 1925 – 2794, a w 

1943 roku 2638. W październiku 1946 roku wieś zamieszkiwało 769 osób ( w tym 525 

Polaków, 226 Niemców i 18 Czechów) (1). 

 

 

 

Fig.15.  Zatonie na dawnej pocztówce (A). 
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Wieś zakończyła żywot wskutek zasypania nadkładem z kopalni węgla 

brunatnego Turów. Do naszych dni zachował się jedynie niewielki, zachodni jej 

fragment, leżący w granicach administracyjnych Bogatyni (1). Teren ten jest do dziś 

zamieszkany. 

  

Fig.16.  Fotografie przykładów niszczejącej zabudowy ocalałej części wsi Zatonie. (Fotografie Autorki). 

 

1.1.6. Historia gminy Wigancice Żytawskie. 

Nieistniejąca już dzisiaj wieś Wigancice powstała około 1360 roku. Pierwotnie 

należała ona do dwóch rodów rycerskich; von Biberstein i von Weigsdorf. Od 

początku posiadała kościół. Od XVI wieku wieś często zmieniała właścicieli - była w 

posiadaniu rodów von Schwanitzów i von Gersdorfów,  natomiast po Pokoju Praskim 

(1635 r.), jedna część wsi trafiła w granice Czech a druga Saksonii. W niemieckiej 

części Wigancic powstała w 1873 agencja pocztowa. W 1923 Wigancice 

awansowały do rangi gminy wiejskiej, w skład której weszły także sąsiednie wioski: 

Wyszków i Wolanów (które w szczątkowej postaci istnieją po dzień dzisiejszy). W XIX 

wieku nastąpiła industrializacja. W związku z tradycją tkacką wsi, to właśnie w tę 

gałąź przemysłu zainwestowano największe środki. Pomiędzy 1905, a 1910 r. 

powstały wigancickie Zakłady Tekstylne, popularnie nazywane „Jute Werke” – 

fabryka juty. Po 1945 r. w Wigancicach działał również jeden z oddziałów 

Bogatyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Doltex”(C). 
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Fig.17. Wigancice na starej pocztówce (C). 

  

 

Fig.18.  Wigancice na starych pocztówkach. Od lewej: poczta wiejska, pojazd pocztowy, budynki przemysłowe.(C). 

 

Waldemar Bena w swym obszernym opracowaniu „Polskie Górne Łużyce. 

Przyroda - Historia - Zabytki” (Wydawnictwo F. H. Agat, Zgorzelec 2003) pisze: 

Najstarsza udokumentowana wzmianka o Wigancicach Żytawskich i o jej właścicielu 

Petrusie de Wicgnandisdorf pochodzi z 1334 r. W piętnastowiecznych źródłach 

pojawia się jako Weigersdorff, Waigisdorf,  Weissdorf oraz Weigsdorf (ta forma 

okazała się najtrwalsza). Pierwsze powojenne nazwy wsi brzmiały Pogórze i Sławniki. 

Nie można wykluczyć, że wieś powstała podczas kolonizacji niemieckiej już w XIII w. 

Zasadźcą był prawdopodobnie niejaki Wiegland bądź Weigand. Źródła z 1396 r. 

określa Wigancice jako wieś należącą do jurysdykcji miasta Żytawa. Interesującym 

jest fakt, że sama miejscowość wchodziła w skład państwa Frydlant – Zawidów 

Bibersteinów, którzy wyższe sądownictwo sprawowali tutaj samodzielnie. Większa 

część wsi, a mianowicie Wigancice Dolne i Wigancice Średnie, należały do lenników 

panów Frydlantu. Na początku byli nimi von Weigsdorfowie, natomiast po 1530 r. – 

von Schwanitzowie. Pozostały fragment Wigancic podlegał już bezpośrednio 

Bibersteinom. Pomimo bliskości Żytawy, Wigancice znalazły się w dekanacie 
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zawidowskim, a nie w żytawskim, czego dowodem może być brak wzmianki o tej 

miejscowości w żytawskiej matrykule kościelnej z 1384 r. (1). 

Kiedy w 1635 r. Górne Łużyce przeszły pod panowanie Wettynów, 

skomplikowane stosunki własnościowe w tej części margrabstwa wywarły wielki 

wpływ na przebieg granicy polsko-czeskiej. Majątek Wigancice Dolne został 

przyłączony do Czech i obecnie funkcjonuje pod nazwą Visnova. W okresie wojny 

trzydziestoletniej w tym majątku rezydował Fryderyk von Kalckreuth. Ponieważ był on 

wyznania ewangelickiego, musiał sprzedać Wigancice Dolne katolikowi Bernardowi 

von Doebernowi” (1). Przez około 200 lat przebieg granicy w tym regionie ulegał 

ciągłym zmianom.3 Dzięki niejasnościom w przebiegu granicy od zniszczenia 

uchowała się między innymi przykościelna szkoła i kościół z Wigancic (obecnie 

znajdują się one na terytorium Republiki Czeskiej). 

 

 

Fig.19. Zachowana do dzisiejszych czasów szkoła na terenie dawnej części wsi Wigancice. Kolejno: historyczna 

pocztówka (C) oraz współczesna fotografia(Fotografia Autorki). 

                                                 
3 Wiele rozproszonych niw położonych obecnie po polskiej stronie, należało do Czech. Zdarzały się też 

saskie enklawy na terytorium czeskim, jak choćby wieś Minkovice, którą w 1770 r. założył Kacper Henryk 

von Minkvitz. Uregulowanie granicy nastąpiło tutaj dopiero w 1848 r. Minkovice odpadły od saskich Łużyc, 

zaś czeskie enklawy i kliny pod Wigancicami zostały wcielone do Saksonii (1) 
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Fig.20. Zachowany do dnia dzisiejszego kościół w dawnej części wsi Wigancice. Kolejno: dawna pocztówka z 

górującą nad wsią sylwetą kościoła C)oraz współczesna fotografia (Fot.Autorki). 

 

Pod koniec  XIX wieku we wsi zaczęły powstawać niewielkie zakłady 

przemysłowe. Żytawska firma M. Beckert & Co. Otworzyła w Wigancicach zakład 

lniarski. W 1890 r. O.Henstenberg uruchomił tkalnię włókien kokosowych. Jedenaście 

lat później podobny zakład założył Ernest Hartdorf. Dalszą industrializację wsi 

utrudniało niekorzystne położenie i oddalenie od ważnych szlaków 

komunikacyjnych. W 1854 r. wybudowano drogę bitą łączącą Wigancice z 

Działoszynem i Ostritz. Ale było to stanowczo za mało. W 1785 został oddany do 

użytku szlak kolejowy Frydlant - Zawidów biegnący nieopodal Wigancic. 

Mieszkańcom wsi  korzystanie z tej linii utrudniały formalności graniczne (trasa biegła 

na czeskim terytorium). Na przełomie XIX i XX wieku okoliczni przedsiębiorcy czynili 

bezowocne starania budowy kolei żelaznej Wigancice-Bogatynia i Wigancice-

Hirschfelde. Pomimo, że po Wigancicach pozostało jedynie wspomnienie, to w 

dalszym ciągu istnieją niewielkie wioski powstałe na gruntach wigancickich – 

Wyszków (dawniej Maxdorf) i Wolanów (Friedreich) (1). 

 Początki Wyszkowa sięgają 1666 r. kiedy to Erazm von Gesdorf, właściciel 

Wigancic Średnich, osadził 6 rodzin protestanckich z Czech lub ze Śląska  (w 

źródłach nie ma zgodności co do pochodzenia). Dalsza rozbudowa wioski nastąpiła  

w 1735 r. z polecenia innego wigancickiego dziedzica. Erdmanna Ferdynanda von 

Nuesslera.  
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Wolanów został z kolei założony przez Fryderyka Ludwika von Goldschida von 

Goldenberga w 1765 r. W latach 80-tych XX w. Znajdowała się tutaj placówka 

badawcza Polskiej Akademii Nauk, w której hodowano żubronie4.  

W 1943 r. Wigancice Żytawskie razem z Wyszkowem i Wolanowem liczyły 1479 

mieszkańców. We wrześniu 1947 r. w Wigancicach mieszkało 481 ludzi (w tym 17 

Niemców i 6 Czechów), natomiast w Wyszkowie 197 ( w tym 4 Niemców) (1). 

 Wieś Wigancice zniszczona została w wyniku decyzji kopalni „Turów”. 

Ostatnie 33 rodziny wykwaterowano stąd w latach 1991-1995. Obecnie we wsi 

można jedynie zobaczyć ślady po zabudowie w postaci pozostałości fundamentów 

lub murowanych części parterów niektórych domów.   

 

 

Fig.21. Pozostałości dawnej zabudowy wsi Wigancice Żytawskie.(Fotografie Autorki). 

 

Według relacji dawnych mieszkańców, wieś została ocalona od formalnej 

likwidacji dzięki jednemu z mieszkańców, który odrzucił propozycję zamieszkania w 

nowym domu (po odebraniu odszkodowania wywłaszczeniowego) i nie chciał 

wyprowadzić się ze swojego domu. Żył do końca swych dni w Wigancicach, dzięki 

czemu wieś miała statut zamieszkałej i nie mogła zostać usunięta z map.5 

 

                                                 
4 Żubroń - mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego (W). 
5 Na podstawie relacji pana Z. Szatkowskiego – Pracownika KWK Turów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszaniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBubr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Byd%C5%82o
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1.2. Okoliczności powstania KWK Turów  

Pierwsza wzmianka o występowaniu węgla w Zatoniu pochodzi  

najprawdopodobniej z 1427 roku, bowiem już wtedy w jednym z dokumentów jest 

mowa o „ziemi torfowej”. Można sądzić jednak, że skryba piszący o niej miał na myśli 

węgiel brunatny, który dawniej miał zastosowanie głównie jako nawóz (1). W 

kronikach można odnaleźć opisy świadczące o występowaniu złóż węgla na terenie 

Worka Turoszowskiego. W 1740 roku rozpoczęto wydobycie, a w XIX wieku w 

okolicach funkcjonowało już około 100 prywatnych kopalni i  wyrobisk (D).   

Od 1890 roku likwidowano mniejsze punkty wydobycia na rzecz większych, a 

w 1904 roku eksploatację na skalę przemysłową rozpoczęła Spółka Akcyjna 

„Herkules”, którą w 1916 przejął Skarb Państwa. W 1908 roku powstała brykietownia, 

a trzy lata później opalana węglem brunatnym Elektrownia „Hirschfelde”(D).   

Po wojnie, w latach 1945-47, zakłady „Hirschfelde” pracowały pod nadzorem 

administracji radzieckiej, a później kopalnia przeszła na własność skarbu Państwa 

Polskiego. Ustanowiona na Nysie Łużyckiej granica rozdzieliła jednolity wcześniej 

organizm. Po polskiej stronie została kopalnia, po drugiej - elektrownia, warsztaty 

naprawcze i magazyny. 

W rejon Bogatyni zaczęli przybywać pracownicy z kopalń górnośląskich oraz 

liczni osadnicy II Armii WP i reemigranci z Francji, Belgii oraz powracający z robót 

przymusowych z Niemiec Polacy. Około 1956 zakończył się okres opanowywania 

górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego przez polskich górników (wcześniej to 

Niemcy stanowili załogę zakładu). Nastąpiła rozbudowa kopalni. Od roku 1958  

nazwa: „Turoszów” stała się znana w całej Polsce, bowiem podjęto rządowe decyzje 

dotyczące budowy Kombinatu „Turów” (D).   

W styczniu 1958 roku przybyła do Bogatyni pierwsza grupa budowniczych 

turoszowskiego giganta. Budowie został nadany priorytet o symbolu „T”. Kombinat 
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był największą inwestycją energetyczną tego typu w ówczesnej Europie. Pomimo, że 

budowę oficjalnie ukończono w 1965 roku, przedsiębiorstwo ciągle niezwykle 

dynamicznie się rozwijało. 

Kombinat „Turów” w latach 90-tych został poddany kosztownej modernizacji, 

która pozwoliła zmniejszyć emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, dzięki temu 

w 2001 została skreślona z listy 80-ciu największych „trucicieli” w Polsce (D).   

Obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - 

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zatrudnia prawie 40 tys. pracowników. 

Roczna produkcja energii elektrycznej stanowi prawie 40% krajowej (D).   
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Rozdział 2 

 

Analiza historycznych układów urbanistycznych i architektury 

 

Podczas wspomnianej wyżej modernizacji kombinatu, w 1999 roku podjęto 

decyzję o przeznaczeniu obszaru m.in. wsi Wigancice Żytawskie pod hałdy KWB 

Turów S.A. W wyniku redukcji wydobycia, do zasypania wsi nadkładem urobku 

jednak nie doszło (A). Po ponad dziesięciu latach od feralnej decyzji niektóre 

wyludnione niegdyś tereny zaczynają ulegać ponownemu zasiedlaniu. Bardzo 

przystępne ceny gruntów  oraz istniejące od lat podziały administracyjne w dużym 

stopniu ułatwiają zakup działek pod zabudowę jednorodzinną na terenie 

analizowanych wsi. 6 

Niewątpliwie, ważnym wyznacznikiem dla współczesnej zabudowy 

mieszkaniowej tego regionu jest wielowiekowa tradycja zachowana w postaci 

układów urbanistycznych, tradycyjnej architektury i detalu. Kontynuację historii 

osadnictwa na tym terenie mogą stanowić formy próbujące wpisać się w 

wielowiekowy nurt, jednak bez „udawania” historycznych obiektów. Muszą one 

bezwarunkowo odpowiadać na współczesne potrzeby mieszkaniowe, aby stać się 

bardziej pożądaną alternatywą niż np. tzw. domy katalogowe.  

Bogatynia

Sulików

Zgorzelec

0 10 20 30km

 

Fig.22. Lokalizacja terenu opracowania (Opracowanie Autorki). 

                                                 
6 Na podstawie relacji pana Z. Szatkowskiego – Pracownika KWK Turów. 

http://www.e-bogatynia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=260
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2.1. Urbanistyka 

Na złożony krajobraz wsi ma wpływ bardzo wiele czynników: góry, lasy, wody, 

pola, łąki, zagajniki, zieleń śródpolna, pastwiska, hale, miedze, łęgi, sady, ogrody, 

parki, wody: źródła, studnie, rzeki, potoki, stawy, jeziora, zalewy, młynówki, kanały, 

mokradła, drogi: ulice wiejskie, place, rozstaje, drogi polne, aleje, szlaki kolejowe, 

oraz zabudowa: przysiółki, zagrody, dwory, folwarki, świątynie, młyny, wiatraki, kuźnie 

osiedla, i ich układy przestrzenne: domy, budynki inwentarskie, kościoły, kapliczki, 

budowle przemysłowe i użyteczności publicznej, cmentarze, miejsca kultu i pamięci: 

świątynie, kapliczki, klasztory, pomniki, miejsca historyczne, budowle inżynierskie: 

mosty, wiadukty, fortyfikacje, zapory wodne, stacje kolejowe, tunele, wały (24). 

Urbanistyka wsi jest niczym mozaika wszystkich tych elementów, jednak przy jej 

tworzeniu nie można zapominać, że wpływały na nią także czynniki mniej 

namacalne jak sposób gospodarowania i wytwarzania: uprawy i praktyki rolnicze, 

rzemiosło i rękodzieło, sztuka ludowa, tradycyjne przetwory i potrawy, obyczaje i 

obrzędy, życie prywatne i społeczne, legendy i gwara. To wszystko razem dopiero 

tworzy niezapomnianą specyfikę miejsca, zwłaszcza, że wsie rozwijały się w dużej 

mierze niezależnie od architektonicznych mód panujących na terenach miejskich. 

Zasadą budownictwa wiejskiego były użyteczność i praktyczność rozwiązań 

technicznych, wynikające z doświadczeń wielu pokoleń. Rodzaj istniejących w 

danym zespole obiektów mieszkalnych i gospodarczych dostosowany był do 

wielkości gospodarstwa i rodzaju jego produkcji, a układ budynków odpowiadał ich 

funkcji. Kształt obiektu, konstrukcja i wykorzystany materiał dostosowane były do 

warunków miejscowych. Podobnymi cechami charakteryzowały się budynki służące 

wspólnym potrzebom mieszkańców wsi (24). Ten mechanizm funkcjonował również 

w skali całej wsi. Ściany urbanistyczne tworzyły obiekty takie, jak stajnia, obora, 

chlewnia, owczarnia, królikarnia, spichlerz, ale również niewielkie, jak świronek, szopa, 

czy gołębnik. Wyraźną dominantę stanowił kościół i karczma, a później szkoła  lub 

inne obiekty publiczne i przemysłowe (3).  
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W niniejszej pracy za podstawę do wytycznych urbanistycznych wsi przyjęto 

układ urbanistyczny Wigancic Żytawskich widoczny na mapie z 1938 roku. Wybór ten 

uzasadnia fakt, iż mapa ta ilustrowała moment w rozwoju architektury wsi, kiedy 

powstawały ostatnie domy przysłupowe, czyli formę dojrzałą. W późniejszym okresie 

wieś chyliła się ku upadkowi (II Wojna Światowa i następująca po niej wymiana 

ludności), aż do krytycznego momentu, jakim była decyzja o całkowitej likwidacji wsi 

na rzecz kopalni. Kształt urbanistyczny wsi w roku 1938 był wynikiem wieloletniego, 

naturalnego rozwoju.  

 

2.1.1. Stan obecny terenu opracowania 

Układ urbanistyczny wsi 

Do dziś zachował się w niemalże niezmienionej formie układ urbanistyczny wsi 

Wyszków i Wolanów. Obszar dawnej zabudowy wsi Wigancice Żytawskie nie zmienił 

się w rozumieniu siatki dróg oraz rozrzeźbienia terenu. Usunięta została jednak 

zabudowa wsi. Dawny podział administracyjny działek w wielu miejscach jest jeszcze 

ciągle bardzo dobrze widoczny dzięki zachowanej strukturze zieleni. 

 

Fig.23. Układ urbanistyczny terenu opracowania – stan obecny. (Opracowanie Autorki). 

Wigancice Żytawskie 

Wyszków 

Wolanów 

Visnova 

Granica państwa 

Teren Opracowania 
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Układ budynków na działkach siedliskowych. 

Analizowane wsie Worka Turoszowskiego charakteryzują się historycznym 

układem urbanistycznym. Po nałożeniu na plany ilustrujące układy zabudowy wsi 

rastra podziału własnościowego, łatwo zaobserwować charakterystyczne typy 

układów zabudowy działek. Jak czytamy w książce „Infrastruktura Terenów 

Wiejskich”, Zuzanny Borcz (Wrocław 2000): W zagospodarowaniu działek 

zagrodowych występuje duża różnorodność usytuowania budynków i wewnętrznych 

układów komunikacyjnych. Przyjmując jako kryterium wyróżniające układ budynków 

względem podwórza i dróg wewnętrznych, rozróżnić można następujące typy 

zabudowy działek zagrodowych: dośrodkowy (budynki otaczają duże podwórze, do 

którego skierowane są wejściem, stodoła jest przelotowa; na podwórzu znajdują się 

wszystkie obiekty pomocnicze, jak studnia, wybiegi), odśrodkowy (podwórze jest 

mniejsze, część obiektów pomocniczych mieści się poza obrębem podwórza, na 

tyłach budynków, stodoła i budynek inwentarski są zwykle przelotowe), liniowy 

(budynki grupują się po jednej stronie podwórza, które jest zarazem głównym 

ciągiem komunikacyjnym, wybiegi, gnojownie, silosy są zwykle umieszczone z tyłu za 

zabudową; budynki są ze sobą zespolone bezpośrednio lub poprzez łączniki lub 

dobudowane zadaszenia), pasmowy (stosowany jest na działkach wąskich i 

długich; układ komunikacyjny charakteryzuje się wytworzeniem kilku małych 

podwórzy połączonych jednym głównym pasmem komunikacji, budynki ustawione 

są w rzędzie jeden za drugim z wyjściem na odpowiednie podwórze). 

 

Fig.24. Schemat ilustrujący przykładowe typy układów zabudowy wiejskiej na działkach. (Opracowanie Autorki). 
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Do najczęściej spotykanych starych układów należy zabudowa dośrodkowa 

z biegiem lat modyfikowana do odśrodkowej. Na Dolnym Śląsku bardzo często po 

środku podwórza znajdowała się gnojownia, w innych regionach centralnym 

akcentem była studnia.(3). Na poniższych mapach wsi Wyszków i Wolanów 

zaznaczono przykłady tradycyjnej zabudowy działek.  

                                                                       

Fig.25.  Schemat ilustrujący podstawowe układy zabudowy działek we wsi Wyszków,(Opracowanie Autorki). 

 

Fig.26. Schemat ilustrujący podstawowe układy zabudowy działek we wsi Wolanów. (Opracowanie Autorki). 
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Układ liniowy 
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Detal urbanistyczny 

Wybrane zachowane przykłady takich obiektów jak: konstrukcje inżynierskie, 

kapliczki, ogrodzenia, rodzaje nawierzchni, zostały pokazane poniżej z myślą o 

konsekwentnym opracowaniu form detalu urbanistycznego opartego na tradycji 

lokalnej.  

 

     

    

   

Fig.27. Formy detalu urbanistycznego z okolicznych wsi – Wyszków, Wolanów, Viśniowa (Fotografie Autorki). 
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2.2.2. Wytyczne projektowe 

Jak pisze Barbara Górnisiewicz w „Geneza, Rozwój i Prognozowanie Wiejskich 

Układów Osadniczych” (Kraków 1999): Bezdyskusyjnym postulatem wydaje się 

nieuszczuplanie i trwałe użytkowanie terenów rolnych, leśnych, ochrona pasm 

wiatrochronnych i przydrożnych oraz remiz zieleni śródpolnej […] Nasuwa się 

propozycja, aby wieś, niezależnie od procentu ludzi zatrudnionych w rolnictwie, 

stanowiła stosunkowo małą jednostkę, nawiązującą do lokalnych tradycji, 

utrzymaną w zindywidualizowanej skali zarówno w całości, jak i fragmentach 

postaci. Ciągi zlewających się, zuniformizowanych wiejskich aglomeracji 

przestrzennych, należałoby podzielić choćby cezurami zieleni. […] Również wsie 

większe [...] należałoby podzielić środkami architektonicznymi na mniejsze części – 

sąsiedztwa. Byłyby to odrębne jednostki z obsługa sąsiedzką i więzią społeczną  w  

skali mniejszej niż cała wieś. Ta sama autorka przytacza również wiele trafnych 

propozycji nawiązywania do innych charakterystycznych dla polskiej wsi układów 

urbanistycznych poprzez ich nowe interpretacje: Wydaje się, że [...] wsie historyczne 

mogą być nieocenionym wzorcem inspiracyjnym dla przyszłości [...] Wzorcowe 

mogą być przede wszystkim zwarte wsie z okresu wielkiej kolonizacji i małe 

miasteczka rolnicze[...]. W historycznych, najbardziej trwałych układach 

łańcuchówkowych można i należy odtworzyć lub umocnić tradycyjnie rozwinięte 

sąsiedztwa (pierwotne siedziby rodowe pierwszych osadników) oraz wykorzystać 

jako przestrzeń publiczną i społeczną często jeszcze zachowane duże, długie nawsie 

nad potokiem. Obecnie przestrzenie te jako niezajęte rezerwy są nagminnie 

zabudowywane. Istnieje też możliwość przeprowadzenia innych inspirujących 

porównań. Współczesny układ linowy mógłby nawiązywać do historycznego układu 

ulicówek regularnych. W tym samym typie godne zwrócenia uwagi są drogi okólne 

na tyłach siedlisk. Obecnie to rozwiązanie przyjmowane jest jako bardzo 

nowoczesne, pozwalające na bezkolizyjne rozwiązanie systemu dróg 

gospodarczych [...] w minimalnej ilości kolizji z drogami o innym przeznaczeniu. 
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Planistyczny układ łamany (zwany tez łańcuchowym) o łamanej lub zygzakowatej 

formie może nawiązywać do układu ulicówek nieregularnych lub łańcuchówek. 

Układ dywanowy o kilku typach domów powtarzalnych w określony sposób może 

nawiązywać do historycznego układu wsi placowych, a układ grupowy, gdzie 

grupa stanowi powtarzalny element ruralistyczny, wyodrębniający się od reszty 

zabudowy – do historycznego układu wielodrożnic(9). Oczywiście, aby formy 

domów mogły być, jak wyżej wspomniano, powtarzane, muszą one stanowić 

logiczne nawiązanie do całości wsi.  

Jak unaocznia przytoczony cytat, niemalże każde ze współczesnych 

rozwiązań układu urbanistycznego wsi można wzorować na historycznych. Na 

potrzeby tej pracy adaptowano w niezmienionej postaci historyczny układ wsi 

Wigancice Żytawskie, zezwalając jedynie na nieznaczne zmiany układu zabudowy 

poszczególnych działek – w zależności od potrzeb. Fragment wsi, który został 

opracowany w bardziej szczegółowy sposób, zachowuje układ zabudowy bez 

zmian oraz zakłada wpisanie nowopowstających obiektów kubaturowych w obrys 

dawnej zabudowy. 

 

Fig.28. Zakres opracowania zaznaczony na fragmencie mapy z 1938 r. (Opracowanie Autorki). 
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2.2. Architektura 

Indywidualny charakter zabudowy wsi Wigancice był widoczny głównie 

poprzez powszechne stosowanie unikalnej na skalę europejską konstrukcji 

przysłupowej, dlatego podstawowym założeniem projektowym jest jej interpretacja 

za pomocą zastosowania nowych technologii. 

 Formy domów ewoluują od minimum programowego będącego 

wypadkową warunków klimatyczno – geograficznych, osiągając coraz bardziej 

złożone formy, które są jednak również oparte o lokalne materiały i techniki 

zdobnicze. Stąd, celem lepszego zrozumienia tendencji rozwojowych domów 

przysłupowych, zebrano je na poniższym zestawieniu. 
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Fig.29. Schemat tendencji rozwojowych domu przysłupowego. (Opracowanie Autorki). 
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Podczas prowadzenia analizy rozwoju domów od czasów 

przedindustrialnych, daje się zauważyć również coraz większe uniezależnianie się 

wnętrza od struktury zewnętrznej domu.  Nie zawsze elementy konstrukcyjne znajdują 

odzwierciedlenie w rozwiązaniach funkcjonalnych pomieszczeń. 

Zabudowa przysłupowa w polskiej części Górnych Łużyc jest drobniejsza w 

skali niż okazałe domy niemieckie i cechuje się oszczędniejszym użyciem drewna niż 

w przypadku obiektów po czeskiej stronie granicy (tutaj częściej spotykamy domy o 

dużym udziale konstrukcji zrębowej). 

     

Fig. 30. Fotografie domów przysłupowych; kolejno w Polsce i Czechach. (Fotografie Autorki). 

 

Po polskiej stronie obiekty o większej skali były zazwyczaj karczmami lub 

należały do wyjątkowo zamożnych właścicieli. Zostały one również uwzględnione 

jako wzorce dla nowej zabudowy mieszkaniowej Wigancic. 

  

Fig. 31. Fotografie dużych domów przysłupowych; Kolejno w Bogatyni i Miszkowicach. (Fotografie Autorki). 
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2.2.1 Stan obecny domów analizowanych wsi 

Duża część historycznych domów jest w bardzo złym stanie. Wiele z nich nie 

nadaje się już do ponownego zamieszkania. Dlatego tak ważnym jest rozważanie 

kwestii, jaka zabudowa powinna zająć ich miejsce.  

 

 

 

Fig.32. Wyszków – charakterystyka zabudowy(Opracowanie Autorki) 
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Fig.33. Wolanów – charakterystyka zabudowy (Opracowanie Autorki) 

 

Fig.34. Wigancice – pozostałości zabudowy (Fotografia Autorki) 
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2.2 .2 Wytyczne projektowe 

Jak pisze Grzegorz Wojtkun w „Osiedle Mieszkaniowe w Strukturze Miasta XX 

Wieku”,(Szczecin 2004), aby odbiorca mógł utożsamiać się z architekturą, musi ona 

mieć indywidualny charakter, czytelny, dobrze wyodrębniony układ funkcjonalno-

przestrzenny oraz lokalizację uwzględniającą walory krajobrazowe. Stąd dbałość o 

wybór lokalizacji przyszłego domu powinna być dostosowana do potrzeb jego 

odbiorców.  

Urbanistyka 

Projekt domu nie może powstać w oderwaniu od ogólnych wytycznych 

dotyczących zabudowy danego terenu. Dlatego przeanalizowano Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Bogatynia (wraz ze zmianami z 2006r.) oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego. Teren działki przeznaczonej pod budowę projektowanego domu 

został omówiony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 

Gminy Bogatynia (E). Aby wyznaczyć podstawowe założenia projektowe dla nowej 

zabudowy wsi Wigancice Żytawskie, korzystano zarówno z MPZP, Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Bogatynia (zwłaszcza informacje dotyczące wsi Wyszków i Wolanów) oraz własnych 

analiz. Wnioski z nich płynące najczęściej pokrywały się z wytycznymi MPZP. W 

przypadku rozbieżności, jednak, poddawano wytyczne MPZP dyskusji i po 

prześledzeniu wniosków z analiz własnych wyraźnie określano odmienne od MPZP 

założenia projektowe. 

Architektura 

Hanna Zaniewska oraz Radosław Barek w artykule „Proekologiczne 

Budownictwo Mieszkaniowe – Filozofia czy rzeczywistość” (Wrocław, 2010.) piszą: 

Obserwując proces rozwoju domów wiejskich wzniesionych na obszarze naszego 
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kraju w czasie od połowy XVII do lat 30. XX wieku, można zauważyć pewne stałe ich 

cechy niewiele zmieniające się mimo postępu w dziedzinie techniki budownictwa: 

skupiona i nierozczłonkowana bryła ścian i dachu, zabezpieczenie mieszkania przed 

dokuczliwością klimatu: orientacja budynku względem stron świata ( naświetlenie i 

zabezpieczenie przed przeważającymi, dokuczliwymi wiatrami, ukształtowanie 

dachów, okapów i szczytów zapewniający odprowadzenie opadów), 

skoncentrowane położenie urządzeń grzewczych, zapewniających oszczędność 

zużycia opału i minimalizujących związany z tym nakład pracy: zachowanie 

równowagi między zdolnością ogrzewczą urządzeń a nieuchronną utratą ciepła 

przez ściany, stropy, otwory okienne i drzwiowe, dostosowanie układu wnętrz do 

bieżących potrzeb mieszkańców: uzależnienie programu domu i rozkładu 

pomieszczeń od organizacji pracy i codziennych zajęć, łączenie pod jednym 

dachem dwóch, a nawet trzech generacji […], używanie do budowy materiałów 

miejscowych (drewno, glina, kamień, oraz inne materiały organiczne, jak słoma, 

trzcina), minimalizując tym samym nakłady na transport i przetwórstwo pozyskanego 

surowca, ekologiczność procesów pozyskiwania, stosowania i utylizacji materiałów 

użytych do wznoszenia domów. Użyte materiały po okresie użytkowania budynku 

podlegały powtórnemu zastosowaniu w nowym budynku, recyklingowi lub 

bezodpadowej biodegradacji (np. drewno, glina). 

To, co obecnie nazywamy budownictwem proekologicznym, a występuje podczas 

określania cech domu pasywnego, stosowane było w dawnym budownictwie 

wiejskim. Dostosowanie się człowieka do środowiska przyrodniczego widoczne było 

przede wszystkim w ukształtowaniu chałup, w ich konstrukcji, w parametrach 

termoizolacyjnych ścian, stropów, w rozplanowaniu mieszkań, w położeniu i wielkości 

otworów okiennych i drzwiowych. Kierunki wiatrów wyznaczały położenie drzwi 

wejściowych i wpływały na sposób zakładania osłon i przewodów kominowych. 

Opady i siła wiatru wpływały na konstrukcję dachu, kąt nachylenia połaci oraz 

sposób jego pokrycia i wielkość okapów” . Uzasadnionym więc priorytetem dla 
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procesu projektowego jest próba jak najwierniejszego zachowania wykształconego 

w drodze wieloletniej ewolucji układu bryły górnołużyckiego domu. Stąd duży nacisk 

położony został na zastosowanie nowoczesnych technologii służących 

wykorzystaniu naturalnych materiałów i tradycji budowlanych. W każdej decyzji 

projektowej kierowano się myślą: „Architektura jest sztuką, nauką i mądrością 

przestrzennego kształtowania środowiska dla potrzeb człowieka i dla zachowania 

równowagi ekologicznej, przejawiająca się w budowanych formach”(19). 

Ignacy Tłoczek w „Polskie Budownictwo Drewniane” (Wrocław 1980) 

wyróżnia pewne cechy wspólne dla tradycyjnych domów wiejskich, które jego 

zdaniem nie znalazły kontynuacji we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. 

Są to: zaspokojenie minimum wymagań mieszkaniowych jednej złożonej rodziny, 

układ funkcjonalny mieszkania przystosowany do współdziałania gospodarstwa 

domowego z rolnym z jednej strony i do określonych norm zwyczajowych we 

współżyciu złożonej rodziny z drugiej, tendencja do podziału mieszkania na część 

gospodarczo-mieszkalną […] i wypoczynkową […], rozwojowy charakter rzutu 

poziomego, umożliwiający dostosowanie nowych pomieszczeń bądź 

przekształcenia części gospodarczej na mieszkalną, zabezpieczenie mieszkania 

przed dokuczliwością zimna, widoczne w ukształtowaniu jego programu, 

obejmującego orientację względem słońca, rozkład pomieszczeń, wielkość i 

położenie drzwi i okien, wysokość użytkową izb, system urządzenia ogniskowego, 

ciepłochronność ścian, stropu i podłogi, przystosowanie bryły dachu do 

notowanych w danym regionie opadów atmosferycznych. Jedną z wybitnie 

oryginalnych cech polskiego domu jednorodzinnego na wsi było nie spotykane 

gdzie indziej dążenie do zapewnienia dodatniego bilansu wytwarzania i strat energii 

cieplnej. Tym się tłumaczą skoncentrowane urządzenia ogniskowe, spełniające 

postulat oszczędnego zużycia opału i nakładu pracy. Jak dalej czytamy u Tłoczka, o 

architekturze Sudetów Część inwentarska, przeważnie o murowanych ścianach z 

kamienia, zawiera dwa lub trzy niewielkie pomieszczenia w przyziemiu. Sąsiadująca z 
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nią przez sień część mieszkalna, drewniana w konstrukcji wieńcowej lub sumikowo-

łątkowej, zajmuje w przyziemiu dwie izby i na poddaszu jedną lub dwie izdebki. 

Wspólny nad obu częściami dwuspadowy dach , kryty gontem lub łupkiem, proste 

deskowanie lub podbite gontem szczyty. Idea wyraźnego rozdziału (dzięki 

zastosowaniu różnych materiałów budowlanych) części inwentarskiej od mieszkalnej 

może z powodzeniem zostać przetransponowana na współczesny podział między 

życiem prywatnym i zawodowym (rozdział materiałowy dla miejsca pracy i 

odpoczynku widoczny może być również w kolorystyce czy fakturze). 

Obserwując historyczne rozwiązania, często trafiamy na bardzo pomysłowe 

sposoby rozwiązywania problemów np. w budynkach znajdujących się na 

pochyłościach terenu dostęp do magazynu siana na poddasze prowadził z drogi 

znajdującej się na poziomie stropu. Od strony stoku widoczny był tylko dach, a od 

doliny cała sylweta budynku – podobne rozwiązania mogą stać się sposobem na 

„ukrycie” niezbędnych funkcji takich jak pralnia, kotłownia pod powierzchnią ziemi, 

tworząc dzięki temu możliwość dostępu z dwóch różnych poziomów terenu. 

Jak dalej pisze Tłoczek: na kształtowanie form architektonicznych 

budownictwa wiejskiego na Dolnym Śląsku miały znaczny wpływ dwa czynniki. 

Krzyżowały się tu prądy kulturowe z Czech, Górnych Łużyc (konstrukcje 

przysłupowe), z Wielkopolski i Górnego Śląska (Konstrukcje wieńcowe i podcienia).  

Zarówno te pierwsze jak i drugie posiadały unikatowe właściwości (np. 

uniezależnienie konstrukcji nośnej od osłonowej w przypadku pierwszej, czy 

właściwości cieplne drugiej), które dzięki zastosowaniu współczesnych rozwiązań 

materiałowych mogą zostać połączone (np. konstrukcja szkieletowa o wypełnieniu 

pól między drewnianą konstrukcją materiałem o lepszych właściwościach 

izolacyjnych). Jeszcze jedna cecha charakterystyczna dla historycznej zabudowy 

stała się wyznacznikiem nowoprojektowanych domów dla Wigancic Żytawskich. 

Forma plastyczna, a wiec kształt bryły, dachu, detal i wystrój wnętrza – wszystko to 

było albo wynikiem założenia konstrukcji, albo zostało podporządkowane celom 
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użytkowym, rzadko natomiast forma plastyczna narzucała się rozwiązaniu konstrukcji 

lub pełniła funkcję samoistną. Założenie to wynika z faktu, że zdobnictwo w 

tradycyjnej architekturze wsi było ściśle podporządkowane stronie użytkowej i 

konstrukcyjnej elementu – dachu, ściany, drzwi, okien, stropu i otoczenia budynku. 

Kompozycja zdobnicza podkreślała niekiedy rozkład wewnętrznych naprężeń w 

elementach nośnych, jak to widać na przykładzie sosrębów, stropów kasetonowych, 

wsporników schodów kręconych, belek wspornikowych (rysi) itd.(18). Konsekwentnie, 

również w nowoprojektowanych domach detal forma i konstrukcja powinny być 

wzajemnym uzupełnieniem.  

Jedynym do dziś użytkowanym, zachowanym domem przysłupowym z 

Wigancic Żytawskich jest przeniesiony do Zgorzelca obiekt funkcjonujący obecnie 

jako restauracja pod nazwą „Chata Kołodzieja”. Dom ten posłużył jako źródło 

inspiracji dla nowo projektowanego domu zlokalizowanego na działce budowlanej, 

na której pierwotnie został wzniesiony wspomniany budynek. Stąd najczęściej 

inspirację do współczesnych rozwiązań zarówno konstrukcji, bryły, czy detalu 

czerpano bezpośrednio z rozwiązań zastosowanych w tym obiekcie.  

 

Fig.35. Chata Kołodzieja - fasady: wschodnia, północna, zachodnia, południowa. (Opracowanie Autorki). 

 

Fig.36. Chata Kołodzieja kiedyś (Fotografia udostępniona przez obecna właścicielkę, Elżbietę Lech-Gotthardt) 

i dziś ( Fotografie Autorki). 
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2.3. Elementy tradycyjnego domu wiejskiego  

Pomimo faktu, że formy domów zmieniają się na przestrzeni lat, ciągle 

możemy wyróżnić podstawowe elementy składające się na całokształt bryły. Na jej 

odbiór największy wpływ miała forma dachu, ścian oraz umieszczone w nich otwory, 

dlatego właśnie tym elementom poświecono najwięcej uwagi w niniejszym 

rozdziale. 

2.3.1 Dach 

Stefan Szyller, wybitny polski architekt (1857-1933), stwierdził nie bez racji, że 

istota polskiego budownictwa drewnianego tkwi w bogactwie form dachu (w 

Tłoczek „Dom Mieszkalny na Polskiej Wsi”, Warszawa 1985). Jak czytamy dalej u I. 

Tłoczka w „Polskim Budownictwie Drewnianym” (Wrocław, 1980): kilka jest mierników 

na oznaczenie postępu technicznego w ciesiołce, a między innymi wzrost wolnej 

rozpiętości przekrycia przestrzeni, malejąca ilość zużycia drewna w przeliczeniu na 

jednostkę kubatury lub zabudowanej powierzchni, rozmieszczenie drewna w ustroju 

budowlanym zgodnie z rodzajem naprężeń, skuteczność działania połączeń w 

węzłach, wytrzymałość i trwałość budowli w określonych warunkach klimatycznych i 

eksploatacyjnych, a także nakład robocizny na czynności związane  z  konstrukcją i 

artystyczną oprawą obiektu.  Dokładnie w ten sposób można by streścić rozwój 

konstrukcji dachowych również na obszarze badanych wsi. W miarę doskonalenia  

konstrukcji, wzrastała wolna rozpiętość przekrytej przestrzeni (bez środkowych 

podpór), a cała budowla zyskiwała  coraz większą lekkość, nie tracąc swych cech 

wytrzymałościowych. Przekroje drewna były coraz mniejsze, a szkielet nośny coraz 

rzadszy, co było możliwe dzięki użyciu odpowiednich połączeń ciesielskich (18). 

Aby zrozumieć, jak ważnym elementem określającym formę domu 

górnołużyckiego jest dach, nie trzeba studiować jego konstrukcji. Już  nawet 

najbardziej uproszczone ulotki takie jak „Domy przysłupowe największym skarbem 

naszego regionu – wskazówki dotyczące renowacji domów przysłupowych” (ulotka 
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rozpowszechniana podczas „Dnia otwartych domów przysłupowych”7) podaje 

najbardziej oczywiste wytyczne projektowe: Tradycyjnymi materiałami do pokrycia 

dachu są: dachówka ceramiczna karpiówka, łupek oraz gont. Najczęściej 

popełnianym błędem przy remoncie dachu jest użycie niewłaściwego pokrycia. 

Jako miernik znaczenia, jakie przywiązywano do funkcji dachu w budynku, 

posłużyć może stosunek jego powierzchni do wielkości otoczonego ścianami zarysu 

budynku, co ilustruje poniższa tabela. 

 

Budynek Powierzchnia w m2 Stosunek 

A/B A 

Pokrycia 

dachowego 

B  

zabudowania 

Szczyrk – chałupa góralska XIX w. 176 88 2,03 

Podwilk – chałupa orawska połowa XIX w. 135 64 2,1 

Liszna – chałupa bojkowska 1890 r. 300 100 3,0 

Rosolin – cerkiewka 1750-1751 230 42 5,45 

Sękowa – kościół z 1540 1100 110 10,0 

 

Fig.37. Tabela ilustrująca stosunek powierzchni dachu do wielkości otaczanego nim zarysu ścian(16). 

(Opracowanie Autorki).  

 

Jak czytamy dalej u Tłoczka, cechą szczególną drewnianego budownictwa 

na znacznych obszarach naszego kraju było słabe wykorzystanie przestrzeni 

poddasznej na cele użytkowe. W wiejskich chałupach kubatura poddasza 

zajmowała od 40 do 55% całej kubatury budynku. Przechowywanie ziaren i ziół, czy 

                                                 
7 Organizowany corocznie w ostatni weekend maja – prywatne domy przysłupowe zostają udostępnione 

zwiedzającym (I). 
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też suszenie bielizny nie wymagało tak znacznej przestrzeni, dostępnej z resztą z sieni 

przez drabinę. Jedynie tylko w domach małomiasteczkowych, w zamożniejszych 

dworach, a także w chałupach na paśmie beskidzkim i podsudeckim krytych 

gontem lub łupkiem spotykało się  na poddaszach pokoiki mieszkalne. Można zatem 

wnioskować, że współczesne wykorzystywanie powierzchni poddasza na cele 

mieszkaniowe, będzie obowiązkowym odzwierciedleniem cechy charakterystycznej 

dla sudeckich domów. 

Jak już wcześniej wspomniano, zmiany w systemach konstrukcji dachowych, 

wskazują na tendencję zmierzającą do coraz bardziej ekonomicznego zużycia 

budulca. W tym kierunku szły usiłowania cieśli, a później prace analityczne i 

doświadczalne architektów. Linię rozwojową wyznaczają następujące po sobie 

systemy konstrukcyjne: słupowy (sochowo-ślemieniowy), krokwiowo-jętkowy, 

krokwiowo-storczykowy, stolcowy (stolce proste i pochyłe), płatwiowo-kleszczowy 

(zwykły i wieszarowy), wiązary kratowe, łuki i sklepienia, ramy (16), dlatego we 

współczesnym domu nie jest wskazane stosowanie historycznych rozwiązań, ale 

raczej próba poszukiwania logicznej kontynuacji. Jak czytamy u Tłoczka : 

rozróżniamy następujące formy dachów, stosownie do ukształtowania połaci i 

szczytów: brogowe (czterospadowe), czterospadowe z kalenicą i dymnikami, 

czterospadowe z półszczytem, dwuspadowe z daszkiem przyzbowym, dwuspadowe 

z prostymi szczytami, dwuspadowe z naczółkiem.[…] Istnieją nadto formy 

wzbogacone, rzadziej (np. na Śląsku) dachy z kozubkami na skrajach kalenicy lub 

też kombinacje kilku form. 

 

czteropołaciowy

(czterospadowy)
dwupołaciowy

(dwuspadowy)
jednopołaciowy

(pulpitowy)

kopertowz

(namiotowy)

mansardowy naczółkowy

(z półszczytem dolnym)

polski półszczytowy

(z półszczytem

górnym)

Fig.38. Tradycyjne formy dachów. (Opracowanie Autorki). 
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Marian Pokropek w  „Budownictwo Ludowe w Polsce” stwierdza, że: dach 

czterospadowy występował na obszarach Polski południowej, natomiast inne źródła 

podają typowe dla polskiej części Górnych Łużyc jako dachy dwuspadowe, często z 

naczółkiem, a czasami mansardowe (20). 

Nie sposób szerzej nie wspomnieć o specyficznej konstrukcji dachowej, którą 

spotykamy w jedynym zachowanym domu przysłupowym z Wigancic Żytawskich. 

Jest nim znany pod powszechną nazwą dachu mansardowego -  łamany dach 

polski.  Różni się on jednak nieco od swego francuskiego pierwowzoru (jeżeli pomysł 

J.H. Mansarta wywarł wpływ na wytworzenie się polskiego typu). W polskim dachu 

łamanym obie połacie – górna i dolna – nachylone są pod jednakowym i bliskim 

sobie kątem, natomiast „idea konstrukcyjna polskiego łamanego dachu polegała 

na przystosowaniu podwójnego stolca  do dodatkowej roli jako szkieletu ściany 

działowej wnętrz poddasznych. Popularność dachów łamanych utrwaliła się 

wskutek prostoty konstrukcji nie wymagającej długich odcinków drewna na więźbę, 

a jednocześnie tworzącej bryłę użytkową nad budynkami o znacznej niekiedy 

szerokości” (18). 

    

     

 Fig.39. Fotografie ilustrujące różnorodność form dachu na terenie Górnych Łużyc. (Fotografie Autorki). 
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Okna dachowe 

Najczęściej spotykane okna występujące w połaci dachowej to tzw. ”wole 

oczka” (niem. Ochsenaugen), które bardzo często spotykamy właśnie w dachach 

mansardowych. Wprowadzanie doświetlenia poddasza było swoistym luksusem, 

ponieważ wiązało się ze stratami ciepła. Poza tym, mieszkalne poddasza 

wymagające doświetlenia spotykamy raczej w domach zamożniejszych właścicieli. 

Ci o niższym statusie majątkowym, najczęściej mieszkali w domach o 

niedoświetlonych poddaszach używanych do przechowywania zapasów żywności i 

przedmiotów codziennego użytku.  

Innym spotykanym w górnołużyckich domach typem okien połaciowych są 

specyficzne, długie, wąskie lukarny, kształtem przypominające szczupaka (niem 

Hechtfenster)” (20). 

 

Fig.40. Schemat ilustrujący jeden z typów tradycyjnych okien połaciowych. (Opracowanie Autorki). 

 

Jak już wcześniej zauważono w graficznej analizie tendencji rozwojowych 

domu przysłupowego, doświetlenie poddasza od prawie nieobecnego ewoluowało 

do coraz większego, dlatego logiczną kontynuacją tego trendu będzie zapewnienie 

jak najlepszych warunków oświetlenia naturalnego pomieszczeniom ulokowanym na 

ostatniej kondygnacji. 
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Pokrycie dachu 

Sposób krycia dachów również wpisywał się w wypróbowane na przestrzeni 

lat sposoby używania lokalnych materiałów. Na polskiej wsi, do tego celu 

wykorzystywano słomę, trzcinę oraz drewno, głównie z drzew iglastych, a także z 

osiki. Jedynie w kilku regionach, między  innymi w Sudetach, kryto drewniane 

budynki ceramiczną dachówką i łupkiem (19). Natomiast, na terenie polskiej części 

Górnych Łużyc, dachy pokrywano początkowo słomą i gontem, później dachówką 

lub łupkiem, który podobnie jak na ścianach tworzył geometryczne wzory (20). 

Zagadnieniem wartym uwagi są techniki krycia dachu wspomnianymi metodami, 

pomimo, że większość z nich nie jest uznawana za współczesne rozwiązania 

materiałowe, mogą stać się inspiracją do niecodziennej ich interpretacji. 

Gonty wyrabia się z drewna gatunków iglastych: przez promieniste 

rozklinowanie pnia w odcinkach od 32 do 80 cm. Pień rozszczepia się dośrodkowo 

na deszczułki o przekroju trójkątnym szerokości od 8 do 15 cm zależnej od średnicy 

pnia, po czym wygładza się je ośnikiem i na grubszej krawędzi żłobi rowek 

(wpust)(19). Pokrywanie dachu to układanie gontu na łatach, wciskanie ostrej 

krawędzi gonta jednego w rowek drugiego, następnie przybijanie tak 

poukładanego gonta do łat gwoździami, które są ukryte w rowku. Aby woda 

spływająca z dachu nie przenikała do rowków, układa się gonty krawędzią z 

rowkiem od strony zawietrznej i nieco pochyla ku dołowi. Szczelność pokrycia jest 

ściśle związana z ilością warstw gontów, zachodzących na siebie - dwóch (na 

rzadkim łaceniu), czy trzech (na gęstym łaceniu). Pasma przy okapie i koszach 

układa się  z reguły trzywarstwowo. Odmianą gontów są szkudła, czyli deszczułki 

darte z drewna (osikowego), nie rowkowane, lekko zaokrąglone z jednej strony. 

Układa się je w łuskę na gęstym łaceniu (lub na deskowaniu). Są idealnym 

pokryciem dachowym dla małych powierzchni, o zmiennym kącie nachylenia. 

Osikowe szkudła odznaczają się trwałością i wytrzymałością na działanie wpływów 

atmosferycznych, mają estetyczną barwę i fakturę. Trwałość pokrycia gontami 
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wynosi od 15 do 20 lat. Stosowanie impregnatów wydłuża ich żywotność techniczną. 

Ciężar powłoki nie licząc łat wynosi około 45 kg na m2. Niestety, gonty uzyskiwane z 

desek tartacznych o włóknach ukośnych nie nadają się do użycia, gdyż pod 

wpływem warunków atmosferycznych wykrzywiają się i pękają (18). Z tego powodu 

wymagają kosztownej pracy fachowców i stają się swego rodzaju luksusem. Nowe 

środki impregnujące mogą okazać się sposobem na powrót do idei gontu w nieco 

nowszej formie. Jeszcze jeden mechanizm wykorzystywany w kryciu dachów gontem 

jest wart uwagi. Mianowicie, zakładane na siebie elementy dachu z gonta, schnąc 

wypaczają się i zakleszczają. Dzięki temu, dach staje się szczelny. Mechanizm ten 

pozwala na znaczne wydłużenie żywotności dachu. Dodatkową zaletą tego 

mechanizmu jest możliwość świadomego kierowania strumienia wody deszczowej - 

dzięki modularnej strukturze takiego pokrycia dachowego łatwo jest wykończyć 

nawet najdrobniejsze detale. Mechanizm ten może być wykorzystany przy próbie 

kontroli przepływu wody deszczowej celem jej gromadzenia i ponownego 

użytkowania we współczesnym domu. 

Warto również zauważyć, że pomimo różnorodności pokryć dachowych na 

terenie Polski, jedna prawidłowość jest niezmienna. Zawsze wykorzystywano taki 

materiał, którego lokalnie było pod dostatkiem – na obszarach uprawy zbóż – kryto 

dachy strzechą, w górach, gontem, natomiast w Sudetach bogatych w łupek 

bitumiczny, to właśnie jego używano. Dzięki jego dużej trwałości (ok. 70 lat) z 

powodzeniem wykorzystywano go również jako okładziny ścian szczytowych.  

       

Fig.41. Przykłady różnych pokryć dachowych tradycyjnych domów przysłupowych; Kolejno: Łupek i Dachówka 

Ceramiczna. (Fotografie Autorki). 
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W poszukiwaniu alternatywnych pokryć dachowych pierwszeństwo 

niewątpliwie będzie należało do rozwiązań pozwalających na wykorzystanie 

lokalnych materiałów. W pewnym sensie, za tradycyjne pokrycie dachowe możemy 

również uznać ziemię. Idea zielonych dachów, mimo tak współczesnego wydźwięku, 

jawi się w tym przypadku zupełnie tradycyjnie. Zielone dachy mogą z powodzeniem 

zostać wykorzystane w projektach domów na ostrych zboczach, w których część 

obiektu zostaje ukryta pod powierzchnią ziemi. Zapewniają one między innymi: 

retencję wody opadowej (60-100%) oraz jej filtrację (dzięki czemu może zostać użyta 

w obiegu wody dla domu), kontrolę temperatury we wnętrzu i na zewnątrz budynku 

(minimalizacja strat energii z budynków do 30%) oraz  ochronę przeciwpożarową (6). 

 

2.3.2. Ściana 

Jest to element bardzo specyficzny w przypadku Górnych Łużyc. Konstrukcja 

przysłupowa nawiązuje do dwóch powszechnych systemów - węgłowego i 

łątkowego. Ściany budowano na węgieł, a do nich dostawiano od zewnętrznej 

strony słupy, na których opierano dach. Dzięki temu ściana nie musiała przenosić 

obciążenia i mogła charakteryzować się lżejszą konstrukcją.  

Geneza konstrukcji ściany w strukturze przysłupowej nie jest dostatecznie 

wyjaśniona. Niektórzy badacze próbują wyprowadzić ją z konstrukcji plecionych. 

Ściany plecione ze względu na małą wytrzymałość musiały mieć słupy do 

podtrzymywania dachu; być może ściany te z czasem przekształciły się pod 

wpływem konstrukcji węgłowej w ściany drewniane łączone węgłami, zachowując 

jednak narożne słupy. Jest tym bardziej prawdopodobne, że konstrukcja 

przysłupowa występuje na tych terenach, na których w formie reliktowej zachowała 

się konstrukcja pleciona. Konstrukcja ścian plecionych była znana na ziemiach 

polskich w najstarszym budownictwie, ale jej znaczenie w ciągu ostatnich 200 lat 

znacznie zmalało. Zarówno ściany plecione, jak i wyplatane ścianki dostawiane do 
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zrębów wykonywano poprzez przeplatanie gałązek wikliny, jałowca i drzew 

nadających się do tego celu (np. brzozy, wierzby, leszczyny) pomiędzy pionowymi 

żerdziami, a następnie oblepianie ich gliną lub gliną zmieszaną ze słomą, plewami, 

czy igliwiem. Od strony zewnętrznej i wewnętrznej ściany plecione z polepą były 

ponadto bielone rozrobioną glinką. Późniejszą chronologicznie jest konstrukcja 

ryglowa. Nawiązuje ona wyraźnie do konstrukcji łątkowej, ponieważ na narożnikach i 

w ścianach posiada pionowe słupy stanowiące właściwy szkielet budynku. Dla 

wzmocnienia pionowych słupów przybijano do nich poziome i skośne rygle. O ile 

przy konstrukcji sumikowo-łątkowej przestrzeń pomiędzy słupami wypełniona była 

poziomo ułożonymi okrąglakami lub ociosanymi bierwionami, to w przypadku 

konstrukcji szkieletowej, przestrzeń tą wypełniano gliną, cegłą, lub obijano deskami 

(13). Konstrukcja przysłupowa pozwoliła na uniezależnienie konstrukcji ścian od 

konstrukcji pięter lub dachu, dzięki czemu rozmiary domów mogły być znacznie 

większe, a ściany lżejsze. Co za tym idzie, cała konstrukcja była o wiele 

oszczędniejsza.  

Dla dodatkowego zabezpieczania lekkich ścian ryglowych, a z czasem 

również w celach dekoracyjnych pokrywano ścianę szczytową, najczęściej 

zachodnią (najbardziej narażoną na wpływy opadów atmosferycznych i wiatrów), 

okładziną. W polskiej części Górnych Łużyc pokrywano ją różnokolorowym łupkiem, z 

którego układano geometryczne wzory i symbole. Innym sposobem było ich 

oszalowanie deskami (stosowane powszechnie w XIX wieku). Deski te były układane 

zwykle pionowo, a na przęsłach konstrukcji przysłupowej – wycinano je w kształcie 

łuku (20). 

Podobną funkcję (ochrony, termoizolacji), zarówno dawniej, jak i obecnie 

spełniają rośliny na elewacjach (najczęściej pnącza), które nie tylko redukują 

niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, mróz, nadmierne 

nagrzewanie), ale także przeciwdziałają erozji murów i tłumią hałas. Dodatkowo, 

roślinność chroni mury od wilgoci w czasie ulewnych dreszczów, dzięki dachówkowo 



 57 

ułożonym liściom. Przestrzeń pomiędzy roślinnością a murami tworzy korytarz 

powietrzny, gdzie pionowo poruszające się powietrze osusza mury. W strefie 

podziemnej, roślinność wywołuje zjawisko osuszania murów piwnicznych przez 

korzenie zasadzonych pnączy, co prowadzi do minimalizacji strat ciepła przez ściany 

piwnic (6). Dodatkową zaletą „zielonych elewacji” jest fakt, że bardzo dobrze 

korespondują one z naturalną kolorystyką ścian domów przysłupowych. Tradycyjnym 

zestawieniem kolorystycznym w przypadku architektury przysłupowej są różne 

odcienie brązu, najczęściej palisander (zastosowane na drewnianych elementach 

konstrukcyjnych) i bieli. Obecnie, podczas renowacji, dopuszcza się także kolorystykę 

utrzymaną w tonacjach żółci (bursztynowy, miodowy itp.) oraz brązu (ochra, ugier, 

tabaczkowy). Twórcy domów przysłupowych pomysły w zakresie doboru barw 

czerpali z natury (25). Otaczająca przyroda jako źródło inspiracji dla rozwiązań 

zarówno konstrukcji, jak i estetyki ścian powinna nadal stanowić punkt wyjściowy do 

ważniejszych decyzji projektowych. 

 

2.3.3. Drzwi 

Wejście do tradycyjnego domu przysłupowego, jak ilustrują poniższe 

schematy stworzone na podstawie wybranych fotografii tradycyjnych domów 

przysłupowych, umieszczano w środkowej części dłuższej elewacji.  

 

 

Fig.42.  Schematy ilustrujące  usytuowanie wejścia w domu przysłupowym. (Opracowanie Autorki). 
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Część wejściowa typowego domu przysłupowego często posiadała 

zdobienia. Drzwi miały najczęściej drewnianą, prostą oprawę, lub  kamienny, 

przypominający renesansowy bądź barokowy, portal (najczęściej w małycg 

miasteczkach). Same drzwi były zwykle flankowane symetrycznie dwoma małymi 

okienkami, które zwykle posiadały kute ozdobne kraty. Powszechnie stosowano 

także opaski okienne, profilowane, stylizowane, z antycznymi naczółkami bądź 

motywami roślinnymi (20).   

 

     

Fig.43. Przykłady tradycyjnych zdobień drzwi domów przysłupowych w Gminie Bogatynia. (Fotografie autorki) 

 

2.3.4. Okno 

Wśród najbardziej rozpoznawalnych cech okien wiejskich domów sudeckich 

były drobne podziały. Wąskie szprosy najczęściej dzieliły okna na 4 lub 6 pól. Okna 

często wyposażone były w 2 komplety okiennic, zakładanych latem i zimą. 

 

     

Fig.44.Przykłady Okien w tradycyjnych domach przysłupowych. (Fotografie Autorki). 
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2.3.5. Strop 

Jak stwierdza Ignacy Tłoczek w „Polskie Budownictwo Drewniane” (Wrocław 

1980), w rozwoju budowlanych ustrojów, jakie wytworzyły się w Polsce, obserwujemy 

przekrywanie coraz to większych rozpiętości za pomocą coraz to lżejszych 

konstrukcji: wyrazem tych dążeń jest wyodrębnienie w stropach elementów 

nośnych, przenoszących obciążenie na podpory, od elementów osłonowych, 

wypełniających międzybelkowe przęsła. Belki stropowe oparte na ścianach 

zewnętrznych, spełniały nadto ważną rolę ściągaczy, przejmujących parcie boczne 

wiązarów dachowych (18). 

W najstarszych ustrojach obie funkcje (nośną i osłonową) spełniał pomost, 

ułożony z przylegających do siebie drągów, uszczelniony polepą z gliny. Następną z 

kolei forma stropów jednorodnych była ściel, to jest pułap z połowizn (płazów), a w 

dalszym rozwoju – z grubych desek, opartych na zrębie ścian. Z czasem sosręb 

przestał pełnić funkcję dodatkowego nośnika stropu (pozostał w szczątkowej formie 

- wykorzystywano go jako półkę). Stropy (gęstobelkowe, z pułapem, z podsiębitką), 

miały maksymalną rozpiętość proporcjonalną do przekroju belek, a ta  powiększała 

się niewspółmiernie ze wzrostem ich długości. Aby zapobiegać uginaniu się belek, 

podwieszano je na więźbie dachowej przy użyciu storczyków, a później 

wieszarów(19). 

Duże przekroje i złożoność późniejszych stropów dawała bardzo dobre 

właściwości akustyczne. Współcześnie drewniane stropy dzięki strukturze złożonej 

również zapewniają takie właściwości, jednak przy znacznym zmniejszeniu przekroju, 

a co za tym idzie, ciężaru stropu. Ze względu na bardzo dobre właściwości stropów 

drewnianych mogą być one z powodzeniem stosowane również we współczesnych 

domach. 
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2.3.6. System grzewczy 

Tradycyjne systemy kominowe w domach przysłupowych były wynikiem 

wieloletniej ewolucji. Pomimo zmieniających się form samego pieca, zajmował on 

centralne miejsce w domu oraz posiadał bezpośredni dostęp od strony kuchni. 

Czasem możliwy był również dostęp od strony sieni lub specjalne nisze w kominie 

służące do wędzenia produktów spożywczych. Wyższe kondygnacje były 

zaopatrywane w ciepło za pomocą przewodu kominowego odprowadzającego 

dym ponad dach. Idea umieszczenia źródła ciepła w centrum domu pozwalała na 

zminimalizowanie jego strat, stąd system ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w 

projektowanym domu 

 

2.3.7. Piwnica 

Podpiwniczone domy pojawiają się stosunkowo późno, natomiast częściej w 

przypadku tradycyjnego budownictwa spotykamy się z zewnętrznymi 

pomieszczeniami do przechowywania żywności. Były to najczęściej wydrążone w 

ziemi schowki często nakryte ziemią lub różnego rodzaju prowizoryczną zabudową. 

Na terenach górskich piwnica częściej była integrowana z domem, ponieważ 

wykorzystywano ją jako sposób wyrównania spadku terenu pod samym domem. 

Często piwnica stawała się też przestrzenią wypełniającą wnętrze ścian 

fundamentowych. Współczesna dostępność produktów spożywczych i brak 

potrzeby większego magazynowania żywności spowodował zanik piwnicy w 

nowszych domach. Idea podpiwniczenia może jednak zostać przywołana w 

projekcie. Planowana działka charakteryzuje się nierównością terenu, która może 

zostać zniwelowana właśnie przez formę piwnicy umieszczonej wewnątrz ścian 

fundamentowych. Współczesna piwnica może służyć w nowoczesnym domu jako 

np. miejsce przechowania wina. Niekoniecznie jednak jako integralna jego część. 



 61 

2.3.8. Detal 

Detal w polskiej architekturze drewnianej był bardzo bogaty i niemożliwe jest 

przytoczenie wszystkich jego przykładów. Ważniejsza jest jednak pewna 

prawidłowość. Mianowicie tradycyjny detal opierał się głównie o motywy z 

otaczającego świata – zwierzęta, rośliny, przestrzeń kosmiczna, a także formy 

geometryczne, występujące w przyrodzie (kryształki śniegu), i wreszcie pewne 

symbole – krzyże, gwiazdy, serca były bardzo popularnymi motywami. Najstarszym i 

najbardziej rozpowszechnionym zdobieniem były nacięcia płaszczyznowe i 

krawężne na powierzchniach nadproży oraz belek szczytowych i stropowych. (18) 

Gruntowna znajomość fizycznych własności drewna i najprostsze narzędzia, którymi 

posługiwał się cieśla, trzymając jego fantazję artystyczną na wodzy , zadecydowały 

o powściągliwości zdobnictwa w polskiej architekturze drewnianej. Nigdzie też poza 

naszym krajem nie została doprowadzona do takiej doskonałości i wyrażona tak 

bogato, a kontynuowana niemal do połowy naszego stulecia sztuka wzorzystego 

deskowania i rzeźbienia ścian szczytowych, a także drzwi wejściowych w budynkach 

mieszkalnych w miasteczkach i na wsiach. (17) Te motywy z powodu ich dużej 

funkcjonalności powinny również być kontynuowane we współczesnych formach 

domów mieszkalnych dla analizowanego regionu. Dlatego ważnym jest zwrócenie 

uwagi na elementy, które odróżniają detal tego regionu od innych.  

Jak łatwo się domyślać, najbardziej charakterystycznymi dla analizowanego 

regionu są detale związane ściśle z samą konstrukcją przysłupową. Słupy domów 

przysłupowych posiadają różnorodne profile, także łuki przęseł profilowano i 

zdobiono. Dodatkowymi elementami były drewniane kołki, w miejscach połączeń 

klinów ze słupem lub słupa z oczepem. Również sam rysunek układu elementów 

ścian ryglowych był bardzo malowniczy np. w postaci krzyży św. Andrzeja, 

ozdobnych rombów, czy gęstych siatek drewnianych (20). Miejscem, w którym 

również często odnajdujemy pomysłowe rozwiązania detalu jest ściana szczytowa 

będąca swoistą wizytówką domu, często wyposażona w bogate deskowanie. W 
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większości przypadków było to deskowanie z listwami uszczelniającymi, które często 

malowano na kontrastowe kolory (tzn. przy ciemnych deskach wprowadzano białe 

lub kolorowe listwy). 

 

     

Fig.45. Różnorodne formy zdobień ścian szczytowych domów przysłupowych. (Fotografie Autorki). 

 

Detal odzwierciedlał status majątkowy właściciela. Dodatkowo domy po 

stronie polskiej, posiadają uboższy detal niż po stronie niemieckiej. Najczęstszym 

motywem po stronie polskiej były proste słupy, bez profilowań (tylko deskowanie jest 

niekiedy ozdobnie zakończone). Ściany zrębowe izb wieńcowych na ogół nie 

posiadały zdobień, jedynie okna skrzynkowe posiadały ozdobne opaski lub 

zewnętrzne okiennice (20). 

Dodatkową ozdobą było wzbogacanie konstrukcji ryglowej piętra. W 

zależności od zastosowanego typu posiadała ona różne skratowania - od tych 

najprostszych (kwadratowe pola) aż po przypominające gwiazdę sześcioramienną 

(w tych starszych konstrukcjach – dwukondygnacyjny słup z długimi mieczami i 

zastrzałami w miejscach  „węzłów” tworzy taką formę). Czasami jest to prosta forma 

wzbogacona o zastrzały, a czasami krzyżujące się rygle przypominają romby bądź 

krzyże św. Andrzeja. Dodatkową dekoracją jest podkreślanie przez użytkowników 

konstrukcji drewnianej kolorem (naturalne, ciemne drewno i jasne pola rygla). Często 

konstrukcja ryglowa była poddawana dodatkowym zabezpieczeniom – pokrywana 
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deskowaniem. W niektórych obiektach konstrukcja ryglowa pokrywana była też 

łupkiem, stosowanym najczęściej tylko na ścianach szczytowych (20). 

 

   

    

Fig.46. Przykłady rozwiązań detali (Fotografie Autorki). 
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2.4. Tradycyjne materiały budowlane 

Drewno 

Najbardziej podstawowym materiałem budowlanym domu wiejskiego było 

drewno. Nic dziwnego, skoro stosunek liczbowy dopuszczalnych naprężeń do 

ciężaru właściwego drewna (120/650 = 1,84) jest większy nawet, niż dla stali 

(1400/7850 = 1,78) (18). Do podstawowych zalet drewna jako budulca należy nadto 

szybkość wykonania i montażu, lekkość, łatwość transportu i wymiany elementów, 

prostota prefabrykacji, estetyczna faktura powierzchni, odporność na korozję 

chemiczną w środowisku suchym, wystarczająca trwałość w odpowiednich 

warunkach środowiska, a także korzystny współczynnik przenikania i akumulacji 

ciepła. Dodatkowo, „gaszenie wodą drewna nie wywołuje niepożądanych skutków 

strukturalnych, jak to bywa ze stalą i żelbetem. Zdarza się, że drewniane budowle 

palące się godzinami nie zawalają się” (18). 

Zależnie od czasu powstania i funkcji budowli oraz roli drewnianego 

elementu w całej konstrukcji stosowano w Polsce: okrąglaki, połowizny (płazy) 

ćwiartki, krawędziaki, bale (bierwiona), deski, dranice, żerdzie i kołki wyrabiane z pni 

drzew lub z prostych gałęzi oraz wiklinę do wyplatania ścian i ogrodzeń. Używano 

również odpadów z drewna, między innymi kory brzozowej  lub olszowej jako izolacji 

przeciwwilgociowej, strużyn do uszczelniania styków bierwion w ścianach 

wieńcowych i do izolacji termicznej (17). Można więc śmiało stwierdzić, że drewno ze 

wszech miar wpisuje się w tradycję budownictwa wiejskiego w Polsce. 

Drewno  produkowane z różnych gatunków drzew, a nawet z różnych części 

pnia, charakteryzuje się odmiennymi cechami wytrzymałości, trwałości i odporności 

na działanie szkodników. Spośród szpilkowych najcenniejszym jest modrzew. Jego 

występowanie było terytorialnie ograniczone, stąd też jako budulec znajdował 

zastosowanie jedynie przy wznoszeniu okazalszych obiektów lub w 

reprezentacyjnych elementach budynku –  np. odrzwiach, tęczach, sosrębach. 
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Warto wspomnieć, że konstrukcja analizowanego domu z Wigancic Żytawskich 

(Chata Kołodzieja) była wykonana właśnie z tego materiału. Budulec sosnowy, 

otrzymywany z części odziomkowej pnia i z twardzieli, używano do stawiania 

obiektów narażonych na działanie wilgoci, na napór mas ziemnych i na podmuchy 

wiatru (dla przykładu konstrukcja nośna wiatraka). Drewno jesionu, buka, jaworu, 

grabu i wiązu miało głównie zastosowanie do robót wykończeniowych - na 

posadzki, boazerie, okładziny i do stolarki budowlanej (17). Za niezwykle wartościowy 

gatunek liściasty uchodziła dębina o dużej wytrzymałości, odporności na ścieranie i 

zawilgocenie oraz twardości, wzrastającej w wodzie. Służyła przede wszystkim do 

wyrobu pecek – pali wbijanych w grunt pod ścianami, podwalin, odrzwi, obramień 

okiennych, a czasami nośnych elementów struktur szkieletowych i kołków służących 

do wzmacniania łączeń. Do XIX wieku dąb powszechnie stosowano w stolarce 

architektonicznej  (okna, drzwi i posadzki) (15). 

Od zarania dziejów drewno stanowiło podstawowy materiał budowlany. 

Sposób jego obróbki rozwijał się w sposób ewolucyjny przez przekazywanie wiedzy z 

pokolenia na pokolenie. Przez ponad 120 lat zaborów krajobraz architektoniczny 

kształtowały nie tylko lokalne tradycje, nowe prądy stylowe, ale również wzory oraz 

przepisy obowiązujące w państwach zaborczych. Te ostatnie odgrywały coraz 

większą rolę w związku z umacnianiem się administracji centralnych i rozwojem 

ustawodawstwa budowlanego, wychodzącego poza sprawy miast, 

uwzględniającego – oprócz kwestii przeciwpożarowych – problemy sanitarne, 

bezpieczeństwo i wygodę użytkowników, a także obejmującego zagadnienia 

planowania przestrzennego i sprawy estetyki budowli. Wiele przepisów bezpośrednio 

lub pośrednio dotyczyło drewna. Jego stosowanie starano się ograniczyć, przede 

wszystkim w pokryciach dachowych, z czasem i w ścianach (np. w zaborze pruskim 

od 1799 roku obowiązywał zakaz stosowania konstrukcji zrębowej). Eliminacji 

drewnianego budulca służyły odpowiednie zakazy i nakazy oraz polityka 

podatkowa i ubezpieczeniowa, polegająca na zmniejszaniu stawek opłat dla 
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inwestorów stosujących materiały ogniotrwałe (15). Najbardziej znaczące zmiany w 

drewnianej zabudowie wsi zachodziły na terenie zaboru pruskiego, rygorystycznie 

egzekwowano przepisy m.in. dopuszczające jedynie konstrukcję szkieletową i 

nakazujące oddzielanie domu mieszkalnego od pomieszczeń gospodarczych (15). 

Pierwsza wojna światowa przyniosła Polsce wielkie straty. Niemal pięć 

milionów ludności (1/5 obywateli) straciło swoje domy, 12% wsi i osad zostało 

całkowicie spalonych. Drogi i tory kolejowe zostały zniszczone w ponad 80%, duże 

mosty w 95%, nie wspominając o przemyśle, ani rolnictwie. Zrujnowanych zostało 

również 1969 kościołów i cerkwi. Największe spustoszenie dotknęło wsie i małe 

miasteczka, dochodząc nawet do 89% zabudowy (15). Nie dziwi więc fakt, że 

odbudowę po zniszczeniach I wojny światowej prowadzono przede wszystkim w 

powszechnie dostępnym i łatwym w obróbce drewnie. Możliwe, jak sądzi wielu 

badaczy – konstrukcja zrębowa stała się popularna, ponieważ jej podstawy 

opanowała duża część mieszkańców (15). 

Po II wojnie światowej masowo używano do wznoszenia budynków 

elementów prefabrykowanych, które nie nadawały się do użytku w rejonach 

wiejskich, dlatego niemal do ostatnich lat gospodarstwa odbudowywały się 

systemem tradycyjnym, posiłkując się materiałami ognioodpornymi na ściany, a 

drewnem na dach i stropy.  

Polski dorobek w dziedzinie nowoczesnych konstrukcji drewnianych, 

ograniczał się do ulepszania metod klejenia drewna mającego na celu podniesienie 

cech wytrzymałościowych i zastąpienie litego drewna produktem przemysłowym 

współczesnej obróbki drewna, skutecznie impregnowanego nowoczesnymi 

środkami. Kompletne elementy klejone z drewna zyskały sobie uznanie ze względu 

na korzystny ciężar w stosunku do rozpiętości konstrukcji, możliwość niemal 

dowolnego kształtowania elementów o osi prostolinijnej i krzywolinijnej, łatwość 

montażu w różnych warunkach atmosferycznych oraz bezpieczne zachowanie się 
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konstrukcji w czasie pożaru i duża odporność na agresywne działanie wilgoci, pleśni, 

i grzybów, a także na korozję chemiczną środowiska (17). Klejone drewno ma jednak 

podstawowa wadę – zawiera toksyczne kleje i lakiery. 

W projekcie wskazana jest rezygnacja z chemicznej impregnacji drewna na 

rzecz mniej toksycznych dla zdrowia człowieka substancji pochodzenia naturalnego. 

Drewno może być zabezpieczane np. boraksem, sodą (węglan sodu), węglanem 

potasu (potaż), olejem lnianym, woskiem. Można też je pomalować naturalną farbą 

lub lakierem (12). 

Kamień 

Najbardziej rozpowszechnionym kamieniem używanym w domach przysłupowych 

były łupki krystaliczne. Ciemnoszare lub zielonkawe, łatwo dzielą się na cienkie, 

równoległościenne płytki, dlatego były używane niekiedy jako płytki dachowe i 

podłogowe. Są jednak dość kruche i mają stosunkowo duży ciężar. W przypadku 

łupka problem stanowić może również radon zawarty w tych skałach (12). Jak 

najbardziej bezpiecznym materiałem używanym w budownictwie są kamienie polne 

(najczęściej znajdowane na samej działce budowlanej, lub usuwane z pól 

uprawnych). Takie kamienie mogą z powodzeniem zostać wykorzystane jako 

materiał np. do budowy fundamentów. 

Ziemia 

Ziemia jest jednym z nielicznych łatwych do pozyskania i tanich surowców, a 

niekiedy jedynym dostępnym. Uformowana w cegły na słońcu ma wspaniałe 

właściwości cieplne. Zbudowane prawidłowo z tego materiału domy są trwałe, 

odporne na gnicie, ogień i niszczenie przez szkodniki. Utrzymują właściwą wilgotność, 

są dźwiękoszczelne i chronią od zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, a ponadto 

przy ich budowie potrzeba tylko około 2% energii zużytej do budowy tego samego 

domu z betonu. Chociaż do budowy domów mogą być używane różne rodzaje 

ziemi, to jednak najbardziej tradycyjna mieszanka do wyrobu cegły zawiera 75% 
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piasku i minimum 10% gliny (12). Glina zawarta w ziemi może być wykorzystana jako 

składnik różnego rodzaju mieszanek służących jako np. tynki. 

Glina  

Jest surowcem spotykanym na prawie całym obszarze naszego kraju i dzięki temu 

stanowi główny, stosowany od dawna miejscowy materiał budowlany. Jak bardzo 

długowieczne są budynki z gliny, świadczą istniejące w różnych krajach do dziś 

kilkusetletnie rezydencje magnackie, dwory szlacheckie, budynki gospodarcze oraz 

cały szereg budynków o ścianach wykonanych z surowej gliny. Budownictwo z gliny 

zaspokaja zupełnie wymagania techniczne i higieniczne współczesnego mieszkania. 

Zalety gliny, jako materiału budowlanego to między innymi zdolność dużej 

akumulacji ciepła, dobra izolacja dźwiękowa oraz zdolność wyrównywania 

wilgotności pomieszczeń przez przyjmowanie (względnie oddawanie) wilgoci. Glina 

posiada właściwości konserwujące drewno, a przy dodaniu większej ilości domieszek 

włóknistych (sieczka, plewy, suchy wrzos), posiada lepsze od cegły właściwości 

cieplne8. Stosowanie gliny może ograniczyć lub nawet wykluczyć ewentualną 

radioaktywność innych materiałówbudowlanych (11). 

Linoleum 

Linoleum otrzymuje się przez jednostronne pokrycie tkaniny jutowej masą ze 

sproszkowanej mączki drzewnej, linoksynu (utlenionego oleju lnianego) i kalafonii 

oraz substancji barwiących. Spód tkaniny pokrywa się farbą lakową. Linoleum ma 

wszystkie zalety PVC, ale jest materiałem naturalnym (mocny, odporny materiał 

sprzedawany z rolki lub w postaci płytek). Linoleum musi być kładzione na gładką, 

suchą powierzchnię – w przeciwnym  razie może zgnić. Nie powinno być czyszczone 

środkami chemicznymi, a naturalnymi pastami do drewna (12). 

                                                 
8 Glina wilgotna przemarza łatwiej niż cegła, gdyż po ubiciu pozbawiona jest takiej porowatości, jaką ma 

cegła po wypaleniu 
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Trawa 

Ze względu na duże możliwości corocznego zbioru, trawy i zboża są bardzo 

dostępnym materiałem. Od dawna używano ich do uszczelniania konstrukcji i jako 

podstawowej domieszki w zaprawach glinianych oraz jako pokrycie dachów. 

Dodatkowo jest to materiał uboczny. Słoma na przykład jest odpadem, 

otrzymywanym podczas zbiorów zbóż (traw uprawnych) - pszenicy, żyta, owsa, 

jęczmienia. Dawniej był to szeroko stosowany materiał do krycia dachów, przy czym 

najbardziej odpowiednia jest słoma żytnia – najdłuższa, najtrwalsza, najbardziej 

odporna na warunki pogodowe (12). Jak Czytamy w Zmianie Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia, zboża 

podstawowe stanowię 85,15% powierzchni zasiewów (1145 ha) na terenie gminy. 

Natomiast wśród zbóż podstawowych dominują pszenica(47,24%) oraz  właśnie żyto 

(18,82%) (H). Dlatego wskazane byłoby uwzględnienie użycia tego materiału wśród 

wytycznych dotyczących zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy.  

Naturalne farby i lakiery 

Delikatne kolory, miłe zapachy i zdrowe środowisko to niektóre korzyści płynące z 

używania farb, lakierów i wosków uzyskanych z naturalnych składników mineralnych i 

roślinnych. Wiele naturalnych pigmentów uzyskuje się z różnych części roślin: korzeni 

(marzanna), kory (dąb), liści (brzoza), łodyg (rezeda), kwiatów (rumianek, krokus) i 

owoców (orzech włoski). Rośliny dostarczają także innych składników do wyrobu 

farb: żywic, olejów, skrobii i wosków z ich charakterystycznymi zapachami. Olej lniany 

jest wybitnie uniwersalny – nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz, świetnie 

impregnuje drewno czyniąc je odpornym na wilgoć. Surowy olej lniany długo schnie, 

jest więc często gotowany i mieszany z substancjami ułatwiającymi schnięcie 

(zwanymi sykatywami lub suszkami). Naturalne lakiery są mieszaniną żywicy  

modrzewiowej, czy kopalu z pachnącym olejem terpentynowym i pigmentami. Są 

one mniej trwałe niż lakiery syntetyczne, ale odznaczają się większą głębią kolorów, 
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przyjemnym zapachem i pozwalają drewnianym powierzchniom oddychać. Wosk 

pszczeli nadaje blasku i złotych tonów wszystkim typom powierzchni drewnianych 

wewnątrz domu. Jest także antystatyczny, a jego zapach poprawia atmosferę 

pokoju(12). 

Gips 

Gips i wyroby z gipsu naturalnego i syntetycznego są czyste ekologicznie. 

Charakteryzują się najniższymi wskaźnikami promieniotwórczości. Tworzą również 

bardzo dobry mikroklimat wnętrz. Pozyskiwanie surowców do produkcji gipsu, jego 

wytwarzanie, produkowanie wyrobów, elementów z gipsu oraz recycling nie 

obciążają środowiska. W przypadku zaś gipsu syntetycznego wręcz oczyszczają 

środowisko(11). Stąd zastosowanie tego materiału jest wskazane w przypadku 

nowoprojektowanych domów. 

 

2.5. Podsumowanie 

Współczesny wernakularyzm kontynuuje tradycję budowlaną regionu i 

pomimo rozwoju form i coraz bardziej zaawansowanego użycia materiałów 

budowlanych, wiele tradycyjnych rozwiązań pozostaje nadal aktualnych. Do 

najważniejszych z nich bez wątpienia możemy zaliczyć poszanowanie otoczenia 

przejawiające się w dostosowaniu skali nowej zabudowy, kontynuację form i 

proporcji oraz użycie kolorystyki i zdobnictwa osadzonych w tradycji regionu.  

Współczesne obiekty często realizują tę zasadę za pomocą chowania 

kubatury obiektu w środowisko podziemne, traktowanie bryły domu jako fragmentu 

terenu, nadawanie transparentności nowym formom przez przeszklenia lub 

maskowanie architektury przez fasady z zieleni, kamienia i ziemi (6). Swoista 

nieinwazyjność architektury wiejskiej jest również realizowana drogą uważnego 

doboru materiału. „W budynkach proekologicznych […] wymagania stawiane 
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materiałom, które byłyby przyjazne środowisku, to po pierwsze, jak najmniejsza ich 

energia własna, rozumiana jako energia zużywana w procesie pozyskiwania 

surowca i wytwarzania z niego materiału budowlanego, a po drugie […] 

dostępność materiału w pobliżu miejsca realizacji budynku”(10) (minimalizacja 

energochłonnego transportu). Ponadto procesy wytwarzania budulca i wznoszenia 

budynku powinny być jak najprostsze (nie wymagające skomplikowanych 

urządzeń), jak najmniej energochłonne oraz, aby w ich wyniku powstawała jak 

najmniejsza ilość odpadów. Materiały lokalne stosowane w architekturze 

tradycyjnej, takie jak surowa ziemia, kamień i drewno oraz materiały pozyskiwane w 

procesie recyclingu, takie jak słoma (wytwarzane z niej bale słomiane), gruz, czy 

celuloza, spełniają te wymagania (10). Stąd w projekcie materiały te stanowić 

powinny podstawowe rozwiązania i być jedynie w uzasadnionych przypadkach 

uzupełniane przez bardziej zaawansowane technologicznie wyroby budowlane. 

Ignacy Tłoczek zwraca uwagę na pewnego rodzaju cechę 

charakterystyczną domów wiejskich odróżniającą je od tych wznoszonych w 

okolicach miast. Mianowicie rozwiązania funkcjonalne muszą być rozszerzone o 

przestrzeń przeznaczoną na miejsce pracy, a często również składowanie efektów 

pracy lub różnego rodzaju zapasów (23). Dodatkowo w przypadku niemożliwości 

podłączenia gospodarstwa domowego do podstawowych mediów powstaje 

potrzeba dodatkowej przestrzeni na odpowiednie urządzenia uniezależniające dom 

od zewnętrznego zaopatrywania np. w wodę, czy prąd.  

Niewątpliwie wspomniane wyżej wytyczne staną się fundamentem, na 

którym wzniesiony zostanie dom będący głównym przedmiotem pracy projektowej. 

Priorytetem jednak stanie się również potwierdzenie prawdy zawartej w książce 

Ignacego Tłoczka „Dom mieszkalny na Polskiej wsi”(PWN 1985): „Autentyczna sztuka 

ludowa ma to do siebie, że wypowiada najpiękniejsze myśli najprostszymi środkami, 

że nie zna fałszu, jest logiczna lub naiwna, ale zawsze szczera.”  
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Rozdział 3  

3.1. Analizy 

Do sporządzenia analizy stanu istniejącego kontekstu przestrzennego 

analizowanej działki uwzględniono wytyczne zawarte w Studium Zagospodarowania 

Przestrzennego Pogranicza Polsko Czeskiego (J), Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia (H) oraz Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia (K). 

Komunikacja 

Pogranicze polsko-czeskie charakteryzuje się stosunkowo dobrze rozwiniętym 

układem komunikacyjnym. Siec drogowa i kolejowa pod względem wskaźnika 

gęstości plasuje ten obszar na pierwszych miejscach w polskich i czeskich 

statystykach(J). 

 

Fig. 47.  Mapa Ilustrująca sieć dróg samochodowych polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J), 
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Obszar pogranicza powiązany jest równoleżnikowo autostradą A-4/A-

18/DK18 (E-40/E-36), trasą DK4/94, a także trasą E-422 (droga ekspresowa R-35) oraz 

południkowo trasą E-65 (projektowana S-3/R-11/D-11), trasą E-75 (DK1), wraz z 

planowaną autostradą A-1/D-47) oraz trasą E-55 (planowana autostrada D-8). 

Istotne dla wewnętrznych powiązań pogranicza są istniejące i projektowane 

połączenia drogowe, jak np. projektowane połączenie B-178 (w Saksonii) z R-35 (E-

442) przez Worek Turoszowski (J). 

 

 
 

Fig. 48. Mapa Ilustrująca sieć dróg kolejowych polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

 

 

 

Przez obszar pogranicza przebiega sieć linii kolejowych, którą tworzą 

połączenia równoleżnikowe (E-30 i C-E 30) i południkowe ( w tym C-E 59/1 : Nowa Sól 

– Zawidów – Liberec). Do pozostałych ważniejszych połączeń kolejowych 

pogranicza należy między innymi połączenie przez Cypel Frydlancki (039) i Worek 

Turoszowski do Saksonii (J). 
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Przemysł  

Rejon Bogatyni i Turoszowa jest obszarem monokultury przemysłowej, 

występującym po stronie polskiej pogranicza, a graniczącym bezpośrednio z 

Czechami. Jest on obecnie jednym z najprężniej działających gospodarczo rejonów 

Dolnego Śląska.  Przemysł wydobywczy i związany z nim przemysł energetyczny w 

obszarze pogranicza funkcjonują w bezpośrednim sąsiedztwie cennych obszarów 

krajobrazowych i przyrodniczych, niejednokrotnie objętych ochroną prawną. 

Główne ośrodki przemysłowe w okolicy opracowywanej działki to: 

• przemysł chemiczny i szklarski – Liberec, Karviná, Bruntál, Jablonec nad Nisou; 

• przemysł energetyczny – Bogatynia 

•przemysł drzewno-papierniczy: Kłodzko, Wałbrzych, Ziębice, Krapkowice, 

Głuchołazy, Ńumperk, Karviná, Havířov, Paskov, Turnov (J) 

 

 

 
 

Fig. 49. Mapa Ilustrująca obszary przemysłowe polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 
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Turystyka i wypoczynek -  walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz kulturowe 

Wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe stwarzają 

dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji na pograniczu polsko-czeskim. 

Spośród wdrażanych projektów transgranicznych warto wymienić m.in. Krainę 

Domów Przysłupowych (J). Studium przewiduje kompleksową rewaloryzację 

obiektów i zespołów zabytkowych, działanie na rzecz wzrostu międzynarodowej 

innowacyjności, a dla obszarów wiejskich między innymi kształtowanie warunków 

pracy i życia ludności wiejskiej odpowiadających standardom cywilizacyjnym. 

Działania strategiczne gminy koncentrują się na podniesieniu walorów 

ekologicznych, budownictwie mieszkaniowym, ochronie środowiska kulturowego, 

rewaloryzacji istniejącej tkanki budowlanej oraz rozwoju usług turystyczno – 

rekreacyjnych (H), stąd wskazane jest wyznaczanie nowych rozwiązań dla 

architektury mieszkaniowej czerpiącej z tradycji regionu. Wśród podstawowych 

strategii rozwoju znajdujemy zarówno fragment o wspieraniu prywatnej 

przedsiębiorczości, jak i promocji tradycyjnych form rzemiosła (H), co dla przyszłych 

mieszkańców projektowanego domu (artysta malarz/rzeźbiarz oraz pisarka - oboje 

prowadzący własną działalność), może okazać się bardzo pomocne. 

Na opracowywanym terenie znajdują się obszary zespołów zabytkowej 

wiejskiej architektury Łużyckiej  objęte spisem konserwatorskim. Wyszków znajduje się 

w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, gdzie należy dążyć do 

zachowania historycznej formy budynków istniejących i zachowania pierwotnego 

układu przestrzennego ulic i placów (H). Jako, że sąsiednie wsie stanowią wspólnie 

jeden organizm wiejski, również w pozostałych (Wyszkowie i Wigancicach), 

priorytetem powinno być odtworzenie zdegradowanego układu przestrzennego i 

zabudowy przysłupowo-zrębowej. Jak czytamy dalej w Studium: Zabudowa 

uzupełniająca powinna być kształtowana na podstawie materiałów 

ikonograficznych lub nawiązywać do historycznej zabudowy istniejącej. Należy 

położyć nacisk na konieczność stosowania tradycyjnych technik i materiałów 

budowlanych (H). 



 76 

 
 

Fig. 50. Mapa ilustrująca atrakcyjne turystycznie tereny polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

 

 

Planuje się stworzenie szlaku pieszego, który będzie biegł między innymi przez 

Wyszków (H). Droga ta ma udostępnić wędrującym najciekawsze krajoznawcze 

atrakcje na tym terenie. Dzięki aktualnej sieci szlaków PTTK, turyści w każdej chwili 

będą mieli możliwość skrócenia trasy i zejścia do dowolnej części miasta Bogatynia 

lub przejścia w inne rejony gminy. Planuje się również turystyczne przejścia graniczne, 

między innymi Wigancice – Vińňová (Republika Czeska).  

Na terenie Wigancic i Wolanowa znajdujemy liczne stanowiska 

archeologiczne nie wpisane jeszcze do rejestru zabytków pochodzące głównie z 

okresu średniowiecza9 (H). Choćby z tego względu warto może w przyszłości również 

i te wsie włączyć w ciąg atrakcji owego szlaku pieszego. 

Cechą wyróżniającą najbliższe sąsiedztwo wsi Wyszków, Wolanów i 

Wigancice Żytawskie, jest dobra jakość gleb. Gleby o najwyższym wskaźniku 

                                                 
9 W sumie 9 stanowisk w Wolanowie oraz 4 stanowiska w Wigancicach. 
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bonitacji występują właśnie w obrębie Wolanowa, Wyszkowa i Wigancic. Odsetek 

gruntów ornych o bardzo dobrych i dobrych (I-IV) klasach bonitacyjnych wynosi w 

nich odpowiednio: 97,46 %, 96,46 % i 93,38 % (J).  

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku użytków zielonych – bardzo 

dobrych i dobrych (I-III klasa), których udział procentowy we wspomnianych wsiach 

należy do najwyższych w gminie, wynosi kolejno: Wyszków – 73,36 %, Wolanów – 

60,65 % i Wigancice 58,02 %(J). 

 Jak ilustruje poniższa mapa, w bliskim sąsiedztwie Worka Turoszowskiego 

znajdują się liczne parki i rezerwaty przyrody (zarówno po polskiej, jak i po czeskiej 

stronie granicy).  

 

 

 

 
 

Fig. 51.  Mapa Ilustrująca obszary o walorach przyrodniczych polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uwzględnia objęcie 

ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych oraz podniesienie 
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świadomości ekologicznej w społeczeństwie, głównie poprzez edukację ekologiczną 

prowadzącą do wykształcenia nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia 

odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska (H). Niewątpliwie wykorzystanie jak 

najbardziej ekologicznych technologii w projektowanym domu wpisuje się w tą 

tendencję. Warto również wspomnieć, że na terenie Wigancic Żytawskich znajdują 

się 2 z 3 pomników przyrody obecnych na terenie Gminy Bogatynia. Są to Dąb 

szypułkowy  (Wigancice 43, nr rej.295) oraz Lipa Drobnolistna (Wigancice 43, nr 

rej.292) (K). Dodatkowo na opracowywanym terenie znajdują się obszary 

wyszczególnione w studium jako zasługujące na ochronę ze względu na cenne 

gatunki flory oraz fauny (H). Są to las nad strumieniem w Wolanowie oraz las na 

północ od Wyszkowa.  

Na terenie całej gminy dąży się do odtworzenia mieszanych zbiorowisk 

leśnych poprzez zwiększanie udziału gatunków liściastych, szczególnie dębu i buka 

oraz do zapobiegania erozji gleb poprzez nowe nasadzenia(H). W MPZP czytamy, że 

zakłada się ochronę istniejącej szaty roślinnej również w postaci założeń parkowych i 

ogrodowych (K), dlatego choć symbolicznie postanowiono odzwierciedlić to w 

postaci pozostawienia istniejącej na terenie zagospodarowywanej działki zastanej 

zieleni wysokiej. 

Zasoby wodne 

Gmina Bogatynia zaopatrywana jest w wodę przez sieć wodociągową 

rozdzielczą z połączeniami prowadzącymi do budynków. Siecią objęte są wszystkie 

miejscowości w gminie. Dodatkowo, w Wolanowie znajduje się ujęcie wody. 

Wolanów zaopatrywany jest w wodę bezpośrednio z tego ujęcia, natomiast 

Wyszków, ze Stacji Ujęcia Wody w Posadzie (H). Na terenie Gminy Bogatynia 

znajduje się 9 zapasowych zakrytych zbiorników wody pitnej oraz 52 studnie 

głębinowe, z czego 1 zbiornik i 2 studnie znajdują się w Wyszkowie (H). Pomimo, że 

jak wynika z powyższych informacji, możliwe jest przyłączenie projektowanego domu 

do publicznej instalacji wodnej, zdecydowano się na uniezależnienie go od sieci 

wodociągowej. W projekcie uwzględniono sposób pozyskiwania wody (pitna, 
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użytkowa) i rozwiązano problem odpadów płynnych (ścieki bytowe, woda 

deszczowa). 

Bez kanalizacji sanitarnej pozostaje wiele wsi gminy Bogatynia, w tym 

Wyszków i Wolanów. Studium (H) przewiduje ograniczanie usuwania do środowiska 

ilości zanieczyszczeń oraz zmniejszenie zużycia wody również poprzez retencję wody 

opadowej. Na terenie gminy obowiązuje zakaz odprowadzania zanieczyszczonych 

wód oraz ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, ale też dopuszcza się 

stosowanie ekologicznych oczyszczalni ścieków, dlatego w projekcie zdecydowano 

się na przydomową oczyszczalnię. 

 

 
 

Fig. 52. Mapa Ilustrująca zasoby wodne polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

 

 

W MPZP dla Miasta i Gminy Bogatynia ustala się dla wsi Wyszków i Wolanów 

zaopatrzenie w wodę z komunalnego systemu wodociągowego funkcjonującego w 

oparciu o SUW w Posadzie. Na obszarze całej gminy dopuszcza się utrzymanie i 



 80 

rozwój indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę oraz rozwiązania 

indywidualne z zastosowaniem indywidualnych oczyszczalni ścieków i osadników (K). 

Analiza zaludnienia 

Zgodnie z danymi na styczeń 2006, Wolanów zamieszkały jest przez 40, a 

Wyszków przez 117 mieszkańców(H). Wsie te należą do najmniejszych pod względem 

zaludnienia w gminie. 

Ludność województwa dolnośląskiego starzeje się, jednak na wsi i małych 

miastach udział dzieci i młodzieży jest większy, co powoduje, że gminę Bogatynia 

możemy określić jako młodą (H). Prognozy demograficzne dla Gminy Bogatynia 

zakładają stały wzrost zaludnienia, dlatego problem nowej zabudowy mieszkaniowej 

będzie stawał się coraz bardziej palący. Dodatkowo „na przestrzeni kilkunastu lat 

stopa przyrostu naturalnego zwiększy się bardziej we wsiach, niż w Bogatyni.” (H). 

Stąd idea lokowania nowopowstających domów na terenach słabo zaludnionych 

będzie stawała się coraz bardziej aktualna, a rozwiązania domów uniezależniające 

je od zewnętrznych sieci podstawowych mediów, coraz bardziej pożądane. 

Podsumowanie 

Studium wskazuje konieczność opracowania planów miejscowych między 

innymi dla Wigancic Żytawskich, Wyszkowa i Wolanowa. Dodatkowo czytamy, że 

Wyszków i Wolanów określa się jako obszary niewskazane do zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne (H), dlatego zdecydowano się na 

lokalizację działki budowlanej na terenie Wigancic Żytawskich. Wieś ta ma szansę 

stać się modelowym rozwiązaniem urbanistycznym zachowującym historyczny 

układ, ale zrealizowany we współczesnych formach kubaturowych.  

Wśród ogólnych wytycznych dotyczących zabudowy mieszkaniowej w MPZP 

czytamy, że ochronie podlegają układy urbanistyczne kształtowane przez wiejską 

architekturę łużycką w zakresie rozplanowania wyodrębnionych zespołów (układów 

zabudowy) i zasad zagospodarowania działek, skali zabudowy oraz architektury i 

detalu architektonicznego. Ochronie podlegają też ciągi przyrodnicze cieków 

wodnych oraz dróg.  
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Na obszarach wskazanych do objęcia ochroną (między innymi wsie 

Wyszków, Wolanów, Wigancice Żytawskie) należy przywrócić utracone i 

zdegradowane elementy, a na terenie wskazanym do objęcia ochroną wartości 

kulturowych i krajobrazowych (np. Wyszków), należy kształtować zabudowę w 

oparciu o charakterystykę zabudowy wiejskiej Łużyckiej. Wytyczne dotyczące takiej 

zabudowy mówią między innymi o zachowaniu prostej, zwartej bryły budynku z 

rozbudową pod kątem prostym lub na osi budynku, ukształtowaną konstrukcją 

przysłupową, ryglową na ścianach murowanych (K). W dużej mierze konstrukcja 

projektowanego domu odpowiada tym wytycznym, jednak w interpretacji 

konstrukcji posunięto się o krok dalej, stosując konstrukcje bazujące na przysłupowej i 

ryglowej, jednak poszukujące bardziej nowatorskich rozwiązań materiałowych. 

Dach powinien być stromy, dwuspadowy, o symetrycznym układzie połaci 

dachowej lub naczółkowy. Jego spadek powinien wynosić 45-55 (K). W MPZP 

sugeruje się pokrycie dachów dachówką ceramiczną, jednak w projekcie 

zdecydowano się na zbliżoną fakturę, ale uzyskaną przy użyciu innych materiałów. 

Dopuszczalne dodatkowe elementy bryły podstawowej stanowią okapy, galerie, 

podcienia, ganki podcieniowe, ganki z galeriami na piętrze oraz werandy (K). W 

projekcie zrezygnowano z historyzujących detali i na rzecz podkreślenia idei 

konstrukcji przysłupowej i ewolucyjnego powiększenia powierzchni doświetlających 

poddasze, w myśl wytycznych MPZP dotyczących elementów elewacji (elementy 

konstrukcji przysłupowej i ryglowej, opaski okienne, opaski i portale drzwiowe, witryny, 

opierzenia ścian i szczytów - deskowe, gont) (K). 

Zgodnie z MPZP rozwiązano także ogrodzenie działki (Ogrodzenie pełne z 

zachowaniem elementów bramy)(K). Przewidziano dla niego materiał drewniany 

(zgodnie z tradycją). Częściowo jako formę wygrodzenia działki wykorzystano 

również naturalną różnicę terenów dodatkowo wzmocnioną zielenią. 
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3.2. Plan zagospodarowania działki. 

MPZP dla Miasta i Gminy Bogatynia dopuszcza lokalizację nowej zabudowy i zmianę 

użytkowania terenów położonych w granicach terenu górniczego i obszaru 

górniczego Turoszów-Bogatynia I wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostaną 

wymienione warunki: 

„1.uzyskane zostanie każdorazowo uzgodnienie z Okręgowym Urzędem Górniczym 

oraz KWB Turów 

2. Nastąpi zmiana decyzji o wyznaczeniu granic obszaru górniczego i terenu 

górniczego, wykluczająca ich przebieg w obrębie terenów wyznaczonych w planie 

pod zmianę użytkowania terenów (lokalizację nowych funkcji mieszkaniowych  

i usługowych z obiektami infrastruktury technicznej). 

3. Wyznaczony zostanie filar ochronny, zgodnie z przepisami szczególnymi,  

w granicach którego nie będzie prowadzona eksploatacja górnicza ze względu na 

lokalizację nowych funkcji mieszkaniowych i usługowych z obiektami infrastruktury 

technicznej”(K). 

Po konsultacji z pracownikiem KWB Turów uzyskano informację, że spełnienie 

powyższych warunków jest możliwe w przypadku działki, na której pierwotnie stał 

jedyny zachowany obecnie dom przysłupowy z Wigancic Żytawskich10 

Usytuowanie nowych obiektów na działce odpowiada zatem obrysowi 

dawnych  budynków. Nastąpiło swoiste wypełnienie historycznych rzutów nowymi 

kubaturami. 

Na działce, od strony południowej przewidziano zachowanie istniejących 

krzewów oraz dodano drzewa liściaste – korzystne głównie latem (dają cień  

i ograniczają zyski ciepła od słońca i przegrzewanie pomieszczeń, zimą, po 

zgubieniu liści penetracja słoneczna do budynku nie będzie przez drzewa 

                                                 
10 obecnie „Chata kołodzieja” w Zgorzelcu 
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utrudniana). Od strony południowo-zachodniej przewidziano pnącza na fasadzie 

budynku. Dają one zacienienie latem, schładzając jednocześnie otaczające 

powietrze (odbieranie ciepła w wyniku transpiracji), natomiast zimą stanowią 

dodatkową warstwę izolacyjną. Od strony północnej przewidziano drzewa iglaste 

dające osłonę od wiatru niezależnie od pory roku. 

Dodatkowo zieleń wysoka pełni funkcję wiatrochronu dla domu. Jego 

funkcjonowanie przedstawiono na poniższym schemacie. 

 

1,5 - 2,5 H
 H

    

N

 

Fig. 53. Schemat funkcjonowania wiatrochronu na działce. (Opracowanie Autorki) 

 

Najefektywniejsze jest ustawienie wiatrochronu w odległości 1,5 – 2,5 

krotności wysokości budynku (na rysunku oznaczona literą H). Przy takiej lokalizacji 

wiatr jest odchylany ku górze ponad budynek, co zmniejsza napór na stronę 

nawietrzną oraz działanie ssące po stronie zawietrznej budynku. Bardzo efektywne 

jest umożliwienie przechodzenia części wiatru przez wiatrochron. Pełny wiatrochron 

powoduje powstanie strefy podciśnienia po stronie zawietrznej, w rezultacie czego 

powstają silne zawirowania, gorsze nawet niż w przypadku braku wiatrochronu (12). 

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, ze względu na 

nasłonecznienie, lokalizowano w południowej części budynku. Tu warunki komfortu 

cieplnego muszą być zachowane (temperatura powietrza będzie utrzymywana 

zgodnie z wymaganiami na poziomie 20°C w pokojach oraz ok. 25°C w łazienkach).  



 84 

3.3. Projekt architektoniczny. 

Pomysły nie stanowią gotowych rozwiązań, dlatego jako zadanie projektowe 

przyjęto próbę zintegrowania ciekawych pomysłów i stworzenia z nich rozwiązania 

będącego odpowiedzią na potrzeby konkretnych odbiorców. Dom zaprojektowany 

został dla rodziny składającej się z rodziców oraz dwójki dzieci.  
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cenią sobie życie rodzinne. Przez wiele lat mieszkali w ciasnym mieszkaniu w centrum Zgorzelca. Własny

dom jest dla nich spełnieniem marzeń o ucieczce w idyllę wiejskiego życia.

Prowadzą dosyć aktywne życie towarzyskie w związku z wernisażami męża i akcjami promocyjnymi

ksiażek żony. Często zapraszają przyjaciół do siebie lub sami ich odwiedzają, dlatego korzystają z

pomocy babci lub niani, która pod ich nieobecność opiekuje się dziećmi.

W wolnych chwilach dużo czytają, słuchają muzyki i grają na różnych instrumentach.

Silnie identyfikują się z regionem, dlatego ich marzeniem był dom inspirowany lokalną tradycją.

 

Fig.54. Schematyczna charakterystyka odbiorców projektowanego domu (Opracowanie Autorki). 
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3.3.1. Koncepcja domu 

Dom to długoterminowa inwestycja, dlatego podczas projektowania starano 

się uwzględnić prawdopodobne zmiany użytkowania niektórych pomieszczeń.  

 

Fig. 55. Schemat funkcjonowania domu w czasie (Opracowanie Autorki) 
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Na powyższym schemacie uwzględniono, co dzieje się z budynkiem w miarę upływu 

lat.  Kolejne schematy ilustrują przykładowe propozycje adoptowania wnętrza na 

różnych etapach życia rodziny. Ostatni ilustruje biodegradację budynku.  

W myśl norm, które nie obowiązują jeszcze w Polsce, integralną częścią 

kosztorysu każdej nowej inwestycji budowlanej jest koszt rozbiórki. Prawdopodobnie 

tego rodzaju wytyczne staną się w nieodległej przyszłości również obowiązującymi  

w Polsce normami, dlatego poniżej pokrótce omówiono, co stanie się z materiałami 

użytymi do budowy domu. 

Ściany konstrukcji straw-bale zostaną przetworzone na nawóz (słoma) i opał 

(drewno). Kamienie (fundament) oraz glina (tynki, ścianki działowe) powrócą do 

pozycji wyjściowej ekosystemu (ziemia). W przypadku konstrukcji drewnianej, istnieje 

możliwość ponownego użycia poszczególnych elementów (np. więźby i konstrukcji 

ścian) oraz przetworzenie mniejszych elementów. Zostanie więc ono ponownie użyte 

jako materiał budowlany lub zużyte bezpośrednio jako opał. 

Koszt ewentualnej rozbiórki ograniczony zostanie do minimum, ponieważ 

użycie fachowego sprzętu potrzebne będzie tylko do demontażu kolektorów 

słonecznych i niektórych elementów stolarki, czy więźby dachowej i fundamentu. 

Pozostałe elementy mogą być zdemontowane własnoręcznie przez właścicieli. 
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Fig. 56. Schematyczny plan zagospodarowania działki. (Opracowanie Autorki) 

 

 

Powyższy uproszczony plan zagospodarowania terenu ilustruje rozmieszczenie 

brył kubaturowych oraz zieleni wysokiej na terenie projektowanej działki. Poniższy 

przekrój ilustruje również podziemne elementy istotne dla całościowego 

zagospodarowania terenu. Na przekroju wyraźnie widać strukturę zbiorników i 

przewodów rozsączających przydomowej oczyszczalni ścieków umieszczonej pod 

ziemią. 

 

Fig. 57.Przekrój przez działkę(Opracowanie Autorki) 

Dom 

Łącznik 

Pomieszczenie gospodarcze 
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Fig.58. Dom – rzut parteru wraz z zestawieniem powierzchni.(Opracowanie Autorki) 

 

Parter mieści miejsca pracy obojga rodziców i spełnia funkcję 

reprezentacyjno-użytkową. Znajduje się tam również pralnia, do której pionowym 

zsypem trafiają brudne ubrania z obu usytuowanych powyżej łazienek. Strefę 

wejściową wyposażono w przeszklony wiatrochron będący przedłużeniem oranżerii. 
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Fig. 59. Dom – rzut piętra wraz zestawieniem powierzchni. (Opracowanie Autorki). 

 

Piętro jest kondygnacją przeznaczoną dla całej rodziny, ale głównie dla 

rodziców. Na przedłużeniu klatki schodowej znajdują się przejścia do ogrodu i 

oranżerii. Ta spełnia również rolę palarni i przejścia do przydomowego SPA w 

pomieszczeniu gospodarczym. Dla dodatkowego wydzielania przestrzeni (sypialnia, 

podest dla pianina) wykorzystano różnicę wysokości (stopnie). 
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Fig. 60. Dom – rzut poddasza wraz zestawieniem powierzchni. (Opracowanie Autorki). 

 

Poddasze przeznaczono na potrzeby dzieci. Przewidziano dla nich 

stosunkowo małe pokoje oraz bardzo dużą strefę zabaw ( sprzyja to wspólnemu 

spędzaniu czasu , a nie izolacji). Jeden z pokojów to miejsce dla babci lub niani, 

która od czasu do czasu opiekuje się dziećmi. Pokoje zlokalizowano od strony 

południowej, aby zapewnić ich optymalne oświetlenie. 
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Fig. 61. Dom – rzut dachu. (Opracowanie Autorki). 

 

Połacie dachowe są nachylone pod kątem umożliwiającym odprowadzenie 

wody deszczowej systemem rynien do zbiornika w pomieszczeniu gospodarczym. W 

dachu znajdują się dwa kominy wieńczące ściany-rdzenie z umieszczonymi w nich 

przewodami wentylacyjnymi. Południowa część dachu pokryta została panelami 

słonecznymi, a północna, współczesnym gontem, dostosowanym rozmiarem i 

fakturą do okładziny na elewacji. 
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Fig. 62. Przekrój B-B. (Opracowanie Autorki). 

 

Na powyższym przekroju zilustrowano różnorodność zastosowanych w 

konstrukcji domu materiałów (zostaną omówione w dalszej części pracy) oraz 

różnice w poziomie poszczególnych stropów wynikające z próby wkomponowania 

bryły domu w naturalną rzeźbę działki. Na poniższym schemacie przekroju  

B-B przedstawiono kąty nachylenia połaci dachowych. 

 

Fig. 63. Przekrój C-C. (Opracowanie Autorki). 
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Fig.64. Rzut i przekrój pomieszczenia gospodarczego (Opracowanie Autorki) 
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Fig.65. Elewacja północna (Opracowanie Autorki) 

 

Fig.66. Elewacja południowa (Opracowanie Autorki) 
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Fig.67. Elewacja wschodnia (Opracowanie Autorki) 

Fig.68. Elewacja  zachodnia (Opracowanie Autorki) 
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Inspiracją rozwiązań funkcjonalnych były analogie do zachowanego obiektu 

przysłupowego („Chata Kołodzieja”).  

PODDASZE

UŻYTKOWE

Więźba drewniana

PODDASZE

MIESZKALNE

Więźba drewniana

KONDYGNACJA

MIESZKALNA

KUCHNIA

WARSZTAT PRACY

Konstrukcja murowana
PIWNICA

Konstrukcja murowana

 

 Fig. 69. Uproszczony schemat inspiracji rozwiązań funkcjonalnych. (Opracowanie Autorki). 

 

Fig. 70. Uogólnione zestawienie rozwiązań funkcjonalnych wnętrz. (Opracowanie Autorki). 

 

Do poniższego zestawienia powierzchni użytkowej domu z normami 

europejskimi wliczano jedynie powierzchnie użytkowe domu (uwzględnione na 

powyższym schemacie). Nie uwzględniono przydomowego SPA (pomieszczenie 

gospodarcze) oraz oranżerii. Wskaźniki powierzchni użytkowej (według norm 

europejskich) na mieszkanie wynoszą od 75 do 80 m2, natomiast średnia z gminy 

Bogatynia to 58,10 m2. Średnia powierzchnia użytkowa na osobę to 18,70 m2 dla 

gminy, przy średnich wskaźnikach europejskich wynoszących od 25 do 30 m2. 

Konsekwentnie, zawyżona jest ilość osób na izbę  - 0,88 przy wytycznych 0,5 – 0,75 

oraz ilość osób na mieszkanie – 3,1, przy normatywnej ilości 2,8 – 3 na mieszkanie. (H). 

W projektowanym domu całkowita powierzchnia użytkowa wynosi ok. 304m2, co 

przy czteroosobowej rodzinie daje 76m2 /os. Konsekwentnie pozostałe wskaźniki 

znacznie przewyższają średnie normatywy zarówno europejskie, jak gminne. 
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3.3.2. Rozwiązania technologiczno – materiałowe 

Konstrukcja przysłupowa Izba zrębowa Część murowana Konstrukcja ryglowa Deskowanie Tradycyjny Dom Przysłupowy

Konstrukcja przysłupowa Przeszklenie "Ściany fundamentowe" Straw-bale Panele fotowoltaiczne Nowy Dom Przysłupowy

Doświetlenie poddasza

Doświetlenie poddasza

Fig.71. Zestawienie tradycyjnych i nowych rozwiązań materiałowych użytych w projektowanym domu (Opracowanie 

Autorki) 

 

Konstrukcja 

Na poniższym schemacie zilustrowano poszczególne części domu omówione 

kolejno w dalszej części rozdziału. 

Konstrukcja przysłupowa

Ściany parteru (fundament)

Klepisko

Przeszklenie parteru

Dach

Ściany - rdzenie

Pojemnik na glinę

Ściany piętra

 

Fig.72. Schemat omówionych poniżej elementów konstrukcyjnych domu (Opracowanie Autorki). 



 98 

Fundament 

W dużej części obiektu pełni on równocześnie funkcję ścian parteru. Dzięki 

wpisaniu znacznej części parteru w ziemię wykorzystano naturalną topografię działki 

oraz izolacyjne właściwości ziemi jako budulca. Fundamenty przewidziano jako 

ściany z lokalnego kamienia polnego (w razie niedostatecznej ilości możliwe użycie 

również bloków lub pustaków cementowo-glinianych), zagłębione w ziemi i oparte 

na ławach fundamentowych wykonanych na podstawie obliczeń zgodnych z 

normą. Minimalna grubość zewnętrznych murów fundamentowych odpowiada 

grubości ścian zewnętrznych (ok. 50cm). W przypadku fundamentu unikano 

jakichkolwiek poziomych odsadzek w cokole na zewnątrz (dla uniknięcia 

gromadzenia się śniegu i  lodu zawilgacających ściany budynku). Zewnętrzne mury 

fundamentowe wyprowadzone ponad teren (cokół) muszą mieć przynajmniej  

50 cm nad terenem otaczającym budynek (punktowe oparcie belek 

konstrukcyjnych), ze względów estetycznych w pozostałej części będą one 

wyrównane do poziomu piętra. Teren wokół cokołu ma nieznaczny spadek 

wyprowadzony w kierunku na zewnątrz od budynku dla uniknięcia zawilgocenia 

ścian odpryskami wody deszczowej  

Pojemnik na glinę 

Zbiornik ten służy do przechowywania gliny rzeźbiarskiej. Optymalnie, glina 

taka powinna być umieszona na poziomie ziemi, w chłodnym wilgotnym miejscu, 

dlatego zdecydowano się na lokalizację tego zbiornika w pomieszczeniu pod 

balkonem. Masa cementowo - gliniana z piaskiem użyta do zrobienia zbiornika na 

glinę będzie wykonana na podstawie normy: BN-62/6738-01 MASY CEMENTOWO-

GLINIANE ZWYPEŁNIACZAMI11 . 

 

                                                 
11 Normy z lat 60-tych są jedynymi poświęconymi zagadnieniu budownictwa z gliny (8). Niewątpliwie 

istnieje potrzeba ich uaktualnienia. 
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Klepisko 

Klepisko zaizolowane jest sypkim perlitem z 5% domieszką gipsu. Aby nie 

występowało zjawisko podciągania kapilarnego (podciąganie wilgoci), zaleca się 

wysypanie warstwy grubego żwiru lub tłucznia (tzw. przerwa kapilarna). Samo 

klepisko zrobione będzie w kilku warstwach, podobnie jak tynki. Ostatnią warstwę 

należy zaimpregnować olejem lnianym do nasycenia. Po wyschnięciu można 

polerować woskami naturalnymi (dobrze wykonane klepisko nie ma wad, które 

często mu się przypisuje, jak nasiąkliwość, trudność w zmywaniu, sypkość, kurzenie, 

kruchość)(L). 

 

 

Fig. Przykłady współczesnego klepiska impregnowanego olejem lnianym i woskami naturalnymi (L).  

 

Gdyby użytkownicy projektowanego domu zdecydowali się na klepisko na 

stropach (na piętrze i poddaszu zaproponowano głównie podłogę drewnianą i 

ceramikę), pomiędzy legarami należałoby umieścić izolację (perlit sypki z domieszką 

5% gipsu, lekka glina), następnie folię budowlaną, a na to pozostałe warstwy 

klepiska. 

W rozwiązaniu klepiska w projektowanym domu, w najniżej położonej 

warstwie gliny umieszczono przewody ogrzewania podłogowego. Poniższy schemat 

ilustruje rozmieszczenie poszczególnych warstw klepiska wraz z przewodami instalacji 

grzewczej. 
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Fig. schemat klepiska. (Opracowanie Autorki) 

 

Użycie gliny na posadzce jest szczególnie wskazane ze względów zdrowotnych, 

ponieważ glina ma właściwości antystatyczne, przez co minimalizowane jest 

gromadzenie się na niej kurzu. 

 

Ściany – rdzenie 

Jako ważne elementy konstrukcyjne (w których umieszczono większość 

przewodów instalacyjnych), ściany-rdzenie nie mogą być wykonane z surowej gliny, 

ponieważ zbyt wysoka temperatura, gazy spalinowe i różnica temperatur wewnątrz 

kanału dymowego może spowodować uszkodzenie ścianek bocznych. Wykonane 

są więc z cegły, jako niezwiązane z parterem (fundament), wolnostojące ściany12 

zwieńczone kominami. 

 

Ściany parteru 

Poza wspomnianymi ścianami fundamentu, część będąca reinterpretacją 

historycznej izby zrębowej (przeszklenia), stanowi ścianę parteru. Przeszklenia zostały 

                                                 
12 ściany z różnych materiałów będą w różny sposób osiadać. 
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rozpięte pomiędzy konstrukcją przysłupową (inspirowaną długomieczową strukturą 

oryginalnego domu) wspartą na punktowym fundamencie.  Ściana ta jest w dużym 

stopniu interaktywna i za pomocą ruchomych listew (żaluzji) umożliwia regulację 

nasłonecznienia i pozwala kontrolować stopień przepuszczalności cieplnej owych 

ścian. 

Mechanizm regulujący

kąt nachylenia żaluzji

Żaluzje

Mechanizm regulujący

kąt nachylenia żaluzji

Żaluzje

St
yc
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ń
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Fig.73. Schemat funkcjonowania żaluzji okiennych (Opracowanie Autorki) 

 

 

Fig.74. Widok przeszklonej części domu (opracowanie Autorki) 

 



 102 

Ściany piętra 

Idea struktury budynku inspirowana długomieczową konstrukcją przysłupową 

(w historycznym domu), widoczna jest na elewacji. Pełni ona (powyżej parteru) 

funkcję usztywniającą. Konstrukcja ściany pietra jest bowiem oparta na stropach. 

Wykonano ją w technologii straw bale - wewnątrz drewnianego szkieletu 

umieszczono prasowaną słomę. Zapewniło to niskie koszty budowy (łatwy montaż, 

niska cena słomy i lokalnego drewna) oraz możliwość zastosowania efektywnego 

ogrzewania ściennego.  

Ściana fundamentowa

warstwa zewnętrznej

okładziny

-drewno, miedzy nim a

gliną pustka powietrzna,

która daje jeszcze lepszy

mikroklimat dla gliny

tynk gliniany

zewnętrzny

słoma pomiędzy

drewnianym

szkieletem

drewno

(mocowanie okładziny)

elementy

usztywniające

warstwa

izolująca

wewnętrzne

warstwy tynku

glinianego
wraz z

instalacją

ogrzewania

 
Fig.75.  Schemat ilustrujący moduł izolacji oraz umiejscowienie go w konstrukcji ściany. (Opracowanie Autorki) 

 

Szkielet w ścianach piętra został tak dobrany, aby okna można było umieścić 

w przestrzeniach pomiędzy szkieletem. Wyeliminowano w ten sposób potrzebę 

wprowadzania nadproży. Dzięki temu konstrukcja pietra jest oszczędniejsza i lżejsza. 

Ten sam zabieg zastosowano w przypadku drzwi (wyjście do ogrodu). 

 

Fig.76. Schemat umiejscowienia okien i drzwi w szkielecie konstrukcji straw-bale. (Opracowanie Autorki). 
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Ściany działowe 

Wykonane zostały z płyt słomianych grubości 5 cm, przybitych do 

drewnianego szkieletu z obu stron. Powstałą przestrzeń pomiędzy płytami zapełniono 

zasypką ocieplającą (mech, trociny, igliwie itd.) Zasypka ma za zadanie polepszyć 

właściwości cieplne i akustyczne ścian działowych.  

Możliwe jest również wykonanie ścianek działowych ze słomy z rzadko 

rozrobioną gliną (z tzw. gliny lekkiej), o wymiarach [długość ścianki] x 25 x 12 cm. 

Ścianki takie odznaczają się dużymi wartościami pod względem cieplnym. Płyty te 

nie wymagają szkieletu. Układa się je na zaprawie glinianej usztywniając dodatkowo 

przez wsadzenie pomiędzy poszczególne warstwy drewnianych kołeczków. Płyty 

zbrojone są drewnianymi wkładkami o ok. 3 cm grubości (dwie wkładki otulone 

warstwą masy glinianej o grubości co najmniej 2 cm). Sposób przygotowania masy 

lekkiej gliny podano w normie BN-62/6737-01 MASY CEMENTOWO GLINIANE Z 

WYPEŁNIACZAMI (O).  

 

Stropy 

Wybrano między innymi strop drewniany belkowo-żebrowy wypełniony 

płytami trzcinowymi lub wałkami owiniętymi uglinionymi warkoczami ze słomy. 

Drewniane wałki (o średnicy 4—5 cm i długości równej rozstawowi belek 

stropowych) okręcone będą powrósłami ze słomy.13  

 Alternatywą dla opisanej powyżej metody ocieplenia i wygłuszenia (wałki), 

może być wypełnienie stropu płytami z lekkiej gliny układanymi pomiędzy belkami 

stropowymi. Opierają się one na listwach przybitych do boków belek. Górne 

płaszczyzny płyt spoinuje się zaprawą glinianą. Od dołu strop można wykańczać 

płytami. W projekcie zdecydowano się na wyeksponowanie konstrukcji drewnianej. 

                                                 
13 Na 1 m długości belek stropowych potrzeba  8 wałków o średnicy 4—5 cm (około 12 kg słomy)(N). 
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Na ścianach fundamentowych przewidziano warstwę izolacji (ostatnia 

warstwa izolacji w ścianach). Następnie na wszystkich ścianach zewnętrznych i 

środkowej ścianie wewnętrznej przewidziano pośrodku grubości ściany tzw. murłaty, 

tj. belki o wym. 6 x 12 cm, które utworzą drewniany wieniec, usztywniający całość 

budynku. Murłaty konieczne są poza tym dla oparcia o nie belek stropowych w celu 

równomiernego obciążenia ścian (z tej samej przyczyny konieczne jest ułożenie 

murłat pośrodku grubości ściany). 

 

Fig.77. Detal stropu z wypełnieniem wałkowym – oparty na ścianie(Opracowanie Autorki). 

 

Belki stropowe połączone są z murłatami odpowiednim zaciosem dla 

uniknięcia przesuwania się belek. Nad częścią przeszkloną parteru (pn-wsch) strop 

oparty jest na słupach konstrukcyjnych, na których oparto wieniec.  

Nad piętrem strop drewniany belkowo-żebrowy jest nieco cieńszy niż nad 

parterem (nie ma tak dużej potrzeby izolacji cieplnej i dźwiękowe)j, natomiast nad 

klatką schodową strop ma niewielką grubość (belkowy albo żebrowy). Nie ma 

potrzeby eksponowania konstrukcji więźby w częściach holu wejściowego i klatki 

schodowej (użycie stropu belkowo-żebrowego byłoby po prostu niepotrzebnym 

marnowaniem budulca). 

Murłata 

Obmurowanie murłaty od zewnątrz 

Deski podłogi 

Glina 

Uglinione wałeczki 

(izolacja) 

Belki stropowe 

Ściana 
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Dach 

Belki i murłaty tworzą konstrukcję usztywniającą podstawy dachu. Ścianką 

glinianą powinny zostać obmurowane murłaty z belkami od strony zewnętrznej i 

wewnętrznej do wysokości górnej powierzchni belek stropowych. Krokwie powinny 

zostać oparte na płatwiach, tj. belkach ułożonych równolegle do kalenicy (tzn. 

wzdłuż ścian podłużnych budynku). Do budowy więźby wybrano drewno klasy cn. 

K27 ( lepiej k 33 lub k 39) o wilgotności nie większej niż 20%. Drewno powinno być 

czterostronnie strugane (jest odporniejsze niż niestrugane) oraz zaimpregnowane 

metodą naturalną. Duża część dachu została pokryta panelami fotowoltaicznymi, 

pozostała, wzorowanym na tradycyjnym, materiałem drewnianym – współczesnym 

gontem o strukturze dopasowanej fakturą do okładzin zastosowanych na ścianach.  
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Instalacja elektryczna. 

W MPZP dla Miasta i Gminy Bogatynia ustala się indywidualne lub grupowe 

instalacje grzewcze zasilane energią elektryczną, paliwem stałym, paliwem płynnym 

(olejem opałowym) lub gazem bezprzewodowym (płynnym) przy spełnieniu 

wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony interesów osób trzecich (K). 

Obiekt zostanie przyłączony do sieci elektrycznej, jednak będzie wyposażony 

w system kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej. Na wpięcie 

domu do sieci zdecydowano się dla uzyskania korzystnego bilansu energetycznego 

(odprowadzanie nadwyżek energii latem do sieci, a w razie niedoboru energii 

elektrycznej, pobór energii). Na terenie Wigancic znajduje się stacja 

transformatorowa PT-73514 (H), dlatego istnieje możliwość wpięcia do sieci 

elektrycznej. Warto wspomnieć o dodatkowej korzyści odsprzedaży energii do 

elektrowni. Jako, że pochodzi ona z ekologicznego źródła jest pobierana po 

wyższych kosztach14 (niż kupowana przez mieszkańców domu w okresie zimowym). 

Na wykorzystanie energii słonecznej miał również wpływ fakt, że jest to (jak 

dotychczas) najtańsza z dostępnych na rynku ekologiczna alternatywa 

energetyczna (koszt instalacji paneli słonecznych w dużej mierze dotowany jest przez 

Unię Europejską) (M). Poza tym możliwość czerpania energii z wiatru wiązałaby się z 

taką samą ilością potrzebnych zezwoleń, jak w przypadku dużej elektrowni 

wiatrowej, stąd zdecydowano się na najprostszą do zalegalizowania formę 

pozyskiwania ekologicznej energii.  

Modułami fotowoltaicznymi (przetwarzającymi energię solarną w prąd) 

zostanie pokryta cała możliwa do wykorzystania część dachu domu zorientowana 

                                                 
14 Reguluje to prawo energetyczne: ustawa o prawie energetycznym z 10 kwietnia 1997 roku, 

rozporządzenie Ministra Gospodarki o obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz 

wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła z dnia 15 grudnia 2000 r.  Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1504 z późniejszymi zmianami. 
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na stronę południową, jak również odpowiednia część dachu pomieszczenia 

gospodarczego i zadaszenia miejsc postojowych (panele słoneczne można 

stosować również jako pergole i zadaszenia ograniczające silne promieniowanie 

słoneczne). Optymalnym kątem do ułożenia systemów solarnych jest kąt 45 stopni, 

dlatego w przypadku projektowanego systemu, jego wydajność będzie zbliżona do 

maksymalnej. Moduły będą podłączone do falowników przetwarzających 

wytwarzany prąd stały na prąd zmienny wykorzystywany w budynku (lub 

przekazywany dalej do sieci). W skład systemu instalacji elektrycznej wchodzą 

moduły fotowoltaliczne, akumulatory, inwerter fotowoltaiczny, licznik energii (do 

systemu do sprzedaży do sieci) oraz odbiorniki energii.  

 

Fig.78. Schemat systemu zasilania 

Typowe aktywne systemy energetyczne budynków pasywnych używają 

płaskich kolektorów, zwykle zamontowanych na dachu, izolowanych skrzyń ze 

żwirem lub zbiorników gorącej wody pod domem (aby przechowywać energię) oraz 

dmuchaw, pomp, zaworów, rur i przewodów, aby ją rozprowadzić. Systemy 

pasywne są nieco trudniejsze do uzyskania - trzeba już w fazie wstępnej lokalizować 

odpowiednie elementy od odpowiednich stron świata. W projekcie zastosowano 

system hybrydowy, dla uzyskania większej swobody w zakresie kształtowania 

architektury (np. potrzeba usytuowania pracowni od południa (jej przeszklenie stoi w 

opozycji do standardowych zaleceń rozwiązań domów pasywnych). 

Do pozyskiwania energii słonecznej kolektory słoneczne. Do transportu ciepła 

natomiast, można użyć rury cieplnej (urządzenie do przekazu ciepła za pomocą 

Panele słoneczne 

Sieć elektryczna 

Urządzenia 

zasilane energią 

elektryczną 
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parowania i skraplania cieczy w systemie zamkniętym (często rury te są integralnym 

elementem kolektora słonecznego). Rura posiada stosunek długości do średnicy 

10:1. Przenosi ona ciepło na większe odległości do miejsca odbioru niż mogłoby to 

być realizowane przez zwykły transport mechaniczny 15.  

Istnieje wiele materiałów, którymi pokrywa się powierzchnię kolektorów 

słonecznych, między innymi szkło (podwójna warstwa dla kolektorów całorocznych).  

     

Fig.79. Szklane panele słoneczne (R). 

 

Płyty pochłaniające kolektorów również wykonuje się z różnych tworzyw 

sztucznych i metali np. aluminium, które przy stosunkowo niskiej cenie ma dobre 

właściwości cieplne i jest odporne na korozję, poza tym umożliwia chemiczne 

uszlachetnianie powierzchni za pomocą stosunkowo tanich metod, a co 

najważniejsze jest metalem, który podlega recyclingowi.  

W przypadku realizacji domu w bardziej odległej perspektywie czasowej 

można zdecydować się na panele solarne imitujące dachówkę (obecnie nie są 

dostępne na polskim rynku). Są zbudowane z bardzo wytrzymałego, lekkiego i, co 

najważniejsze,  w pełni recyklingowalnego tworzywa polimerowego. Jego zaletą jest 

też to, że można mu nadać dowolny kolor. 16 Poniżej kilka ilustracji tego materiału 

dachowego. 

                                                 
15Para z nagrzanej wody przechodzi do chłodniejszej części rury tam oddaje energię skraplania która w 

przypadku wody jest bardzo duża, natomiast woda wraca do punktu gdzie ponownie się nagrzewa dzięki 

mechanizmowi podciągania kapilarnego (jak knot świeczki) w porowatym materiale wewnątrz rury(N). 

16 Cały projekt nosi nazwę „Solé Power Tile” i na razie jest dostępny tylko w Kalifornii. Jego twórcy planują 

jednak światową kampanię produktu w ciągu najbliższych dwóch lat (S). 
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Fig.80. Fotografie ilustrujące polimerową dachówkę solarną w różnych kolorach (S).  

 

Aby spełnić jeden z wymogów certyfikacji LEED (omówionej w 

podsumowaniu rozdziału) można wybrać niemieckie panele słoneczne. Będą one 

wyprodukowane w zadowalająco dobrej jakości, ale mimo to nie będą wymagały 

transportu większego, niż 800 km . 

 

Fig.81. Dachówka solarna zastosowana w projekcie (T). 

 

Ta solarna alternatywa zwykłej dachówki sprzedawana jest nie na metry 

kwadratowe, lecz na kilowaty. Nie musi ona pokrywać całej powierzchni dachu, 

więc właściciele domu mogą sami zadecydować o powierzchni, którą chcą nią 

pokryć. Dowolnie można ją wkomponować w inne pokrycie bitumiczne, nie obciąża 

ona konstrukcji dachowej w większym stopniu niż standardowe pokrycia, a jej kolor 

(grafit) komponuje się z kolorem tradycyjnych pokryć dachowych(T). 
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Instalacja grzewcza i wentylacja  

W obiekcie zastosowano instalację grzewczą o bardzo wysokiej sprawności, 

zaopatrzonej w urządzenia pomiarowe, regulację i automatykę pogodową. 

Dodatkowo w celu wstępnego ogrzania (a w lecie ochłodzenia) powietrza 

zastosowano wymiennik gruntowy. 

Jest nim rura kamionkowa ułożona pod ziemią i zakończona czerpnią 

wyposażoną w podwójną siatkę zabezpieczającą (przed insektami i gryzoniami). Na 

podstawie rozpoznania terenu posesji przyjęto, że całkowita długość gruntowego 

wymiennika ciepła będzie wynosić 55,5 m, w tym wymiennik właściwy 52 m. 

Rurociąg należy ułożyć ze spadkiem 1 % w kierunku czerpni. Początek wymiennika 

będzie umieszczony na głębokość 2,0 m od poziomu gruntu w ogrodzie, natomiast 

koniec na głębokości 1,5 m przy ścianie fundamentowej budynku. Powietrze 

zewnętrzne będzie pobierane za pomocą czerpni wolnostojącej. Otwór wlotowy 

czerpni musi być umieszczony na wysokości, co najmniej 1 m nad poziomem gruntu i 

zabezpieczony np. siatką przed przedostawaniem się do wymiennika zanieczyszczeń 

stałych i gryzoni. Początek gruntowego wymiennika ciepła, który jest najniżej 

położonym punktem rurociągu musi umożliwiać odpływ skroplin, powstających 

podczas eksploatacji urządzenia w okresie letnim. Rolę odpływu będzie pełnił trójnik. 

Wolny koniec trójnika należy zakończyć zaślepką, nawierconą otworami. Pod 

trójnikiem zlokalizowane będzie złoże żwiru. Zadaniem złoża jest przyspieszenie 

procesu wsiąkania skroplin w grunt. Szybkie odprowadzenie powstającej w 

wymienniku wilgoci ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości 

powietrza wentylacyjnego. W miejscu przejścia rury wymiennika przez ścianę 

budynku należy wykonać przepust elastyczny. Będzie on zapobiegał przenoszeniu 

wibracji, które mogą być źródłem hałasu, na konstrukcję budynku. Umożliwi również 

ruch rury wynikający z rozszerzalności termicznej. Przestrzeń pomiędzy rurą a ścianą 

należy wypełnić wkładką dystansową, np. otuliną lub gąbką, a następnie 
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zaizolować. Zewnętrzne uszczelnienie przepustu wykonujemy z elastycznej, zbrojonej 

powłoki wodoszczelnej, z zakładem 10 cm na powierzchnię ściany i rury. Rurę należy 

zmechacić papierem ściernym na odcinku uszczelnianym.  

Zastosowano wymienniki odzyskujące ciepło z wywietrzanego powietrza, i z 

kompostownika (fermentacja). Dodatkowo zapewniono źródła ciepła – kominek 

oraz instalację grzewczą zasilaną elektrycznie. 

Kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania (art. 132 prawa 

budowlanego)(P), dlatego zdecydowano się na ogrzewanie płaszczyznowe – 

ogrzewanie w ścianach i podłodze, które nie powoduje wzbijania kurzu, co jest 

wyjątkowo ważne dla astmatyków i alergików.  

Można też zastosować imitację pieca kaflowego – w ścianie zastosować 

ogrzewanie płaszczyznowe a na niej umieścić kafle ceramiczne, taki ‘piec’ będzie  

grzał, ale nie będzie w  nim prawdziwego ognia i związanego z nim problemu 

wentylacji . 

 Ciepło do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dostarczą ogrzewacze 

przepływowe zasilane prądem.  

Ogrzana pośrednio przez słońce (grzałki elektryczne zasilane energią solarną) 

oraz bezpośrednio przez płaszcz wodny (kominek) woda będzie rozprowadzona 

poprzez system ogrzewania płaszczyznowego w odpowiednich ścianach, 

podłogach i sufitach. Rurki umieszczone na pierwszej warstwie tynku mocowane 

będą za pomocą długich uchwytów w kształcie "U" wykonanych z drutu. Wykonując 

takie ogrzewanie trzeba pamiętać, że grzeje ściana masą tynku więc im więcej 

tynku, tym więcej  masy grzejącej, ale wzrasta jej bezwładność i trudno regulować 

takie ogrzewanie - masa tynku około 5 - 6 cm stanowi optimum (N). Na około 

centymetrową warstwę tynku, nałożoną ręcznie na pierwszą natryskiwaną, kładzie 

się przewody grzejące, a następnie przykrywa kolejnymi warstwami gliny (N).  
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Fig.82. Rurki były kładzione na pierwszej warstwie tynku kładzionej ręcznie (po warstwie natryskiwanej)(N). 

 

Odradza się wieszanie czegokolwiek na grzejnej ścianie (wieszamy wtedy na 

tynku). Należy to przewidzieć wcześniej i w razie potrzeby umieścić deski mocowane 

do konstrukcji. Jednak wieszanie gobelinów lub obrazów czy też stawianie mebli 

zasłania promieniowanie cieplne ze ściany, dlatego jedynie wybrane płaszczyzny w 

projekcie domu przewidziano jako system grzewczy. Od zewnątrz przewody grzejące 

w ścianach są zaizolowane słomą, dlatego całe ciepło pozostaje w domu. Rurki 

montuje się też w miejscach teoretycznie zbędnych z punktu widzenia grzania 

pomieszczenia -  chodzi o eliminację tzw. zimnych punktów, które  mogą powstać 

wskutek niedoskonałości budowlanych np. gęściej przy ścianach, nad oknem itd. 

W ogrzewaniu płaszczyznowym wykorzystywane jest  zjawisko radiacji, a nie 

konwekcji cieplnej (jak przy standardowym modelu ogrzewania grzejnikami). Nie 

chodzi tu zatem o powierzchnie ciepłe, które ogrzewają powietrze (chociaż w 

pewnym stopniu też), a o promieniowanie. Temperatura powietrza jest wciąż ta 

sama, jednak warunki komfortu cieplnego ulegają zmianie. 

W ogrzewaniu sufitowym mamy podwójny zysk - promieniowanie omiata całą 

przestrzeń i podnosi ciepłotę podłóg podnosząc temperaturę w dolnej partii - 

symuluje to słońce. Dodatkowo w takim systemie można wykorzystać zimną wodę 

latem, chłodząc górne partie pomieszczenia - gdzie znajduje się najwięcej 

gorącego powietrza – zimno (tu na zasadzie konwekcji) porusza się w dół. W ten 

sposób można uzyskać wydajny system  chłodzenia (latem) i grzania (zimą) za 

pomocą jednej instalacji. 
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Promieniowanie cieplne od sufitu zostaje wzmocnione, gdy podłoga jest 

bardzo ciemna, najlepiej czarna, inaczej fale nie będą sie odbijać. Jeżeli mamy 

posadzkę przystosowaną do odbioru promieniowania, to nagrzewa się ona 

podnosząc również temperaturę powietrza przy podłodze. Wypromieniowane przez 

sufit ciepło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, ogrzewając ludzi oraz napotkane 

przedmioty. One też ogrzewają powietrze w pomieszczeniu. Warto podkreślić, że 

temperatura powierzchni grzejnej nie przekracza 35°C. Energia cieplna oddawana 

jest do otoczenia w przeważającej części poprzez promieniowanie (60-70%). 

Na duży udział ogrzewania sufitowego zdecydowano się ze względu na 

niektóre wady ogrzewania podłogowego (niewskazane do drewnianych podłóg, a 

te stanowią dużą część powierzchni użytkowej domu). Podłogowe ogrzewanie 

zastosowano wszędzie tam, gdzie  możliwe są kamienne lub ceramiczne podłogi (w 

kuchni, sieni i łazience). 

Masa termiczna przebiegająca przez środek budynku (w formie ściany o 

specjalnej konstrukcji zawierającej wszystkie instalacje termiczne) działa bardzo 

korzystne na regulację temperatury pomieszczeń. W celu zwiększenia powierzchni 

grzejącej/chłodzącej duże powierzchnie wspomnianych ścian zmieniono w 

rozrzeźbiony element dekoracyjny. Omówieniu tego detalu poświęcono końcową 

część pracy. 

Przyjęty system ogrzewania charakteryzuje się brakiem możliwości 

manualnego sterowania na podobnej zasadzie jak termostaty przy tradycyjnych 

grzejnikach), dlatego tak ważne było wyposażenie domu w dodatkowe, 

mechaniczne sposoby regulacji temperatury takie jak np. systemy zacieniające, 

okna itd. Odpowiednio duża ilość surowej gliny wewnątrz pomieszczeń czy to w 

postaci tynków czy masywnych ścianek działowych działa jako regulator 

wilgotności, i konsekwentnie również temperatury. 
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 Pomimo, że ściany w technologii straw-bale można określić jako 

‘oddychające’, żadna  ściana nie zastępuje wentylacji, ani nawet jej nie wspomaga 

(jedynie przyczynia się do poprawy mikroklimatu w pomieszczeniach). Dlatego dużo 

uwagi poświęcono rozwiązaniu systemu wentylacji domu. 

Zastosowanie w budynku mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej 

wymusiło szczegółowe rozwiązania newralgicznych pomieszczeń takich jak: pokój 

dzienny z kominkiem, czy kuchnia. Wszystkie te miejsca ze względu na swą specyfikę 

mają inne wymagania niż pozostała część budynku.  

Bezpieczna praca kominka zagwarantowana została również w przypadku 

wyłączenia wentylacji mechanicznej. Kominek staje się wtedy głównym źródłem 

ciepła w domu (pompy obiegowe są również zasilane energią elektryczną) a rolę 

wentylacji mechanicznej musi przejąć wentylacja naturalna. Dlatego przy kominku 

przewidziano grawitacyjny kanał wywiewny, zakończony zamykaną kratką 

wentylacyjną. W normalnym trybie użytkowania budynku powinna pozostawać ona 

zamknięta. Jednak w przypadku przerwania pracy wentylacji mechanicznej, po 

otwarciu, umożliwia bezpieczne korzystanie z kominka. 

Kolejnym pomieszczeniem, które ze względu na swoją funkcję wymaga 

oddzielnego potraktowania jest kuchnia. W wyniku przygotowywania posiłków 

powstają w niej znaczne ilości zanieczyszczeń, które po pierwsze nie powinny 

przedostawać się do pozostałej części domu, a po drugie, prowadzić do 

zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych. W kuchni przewidziano więc dodatkowy 

system filtracji powietrza. Składa się on z okapu znajdującego się nad miejscem 

gotowania posiłków i filtra przed kratką wywiewną. Okap nie jest podłączony do 

systemu wentylacji mechanicznej ani wentylacji naturalnej. Jego zadaniem jest 

pochłanianie powstających zanieczyszczeń i zapachów. Oczyszczone wstępnie 

powietrze podawane jest do pomieszczenia skąd jest wywiewane przez kratkę 
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wentylacji mechanicznej. Kratka ta powinna być dodatkowo zabezpieczona filtrem 

przeciwtłuszczowym zamontowanym w lub przed kratką. 

Kierunek przepływu powietrza od głównych pomieszczeń do pobocznych 

(typu łazienka, kuchnia) powoduje, że zwiększa się krotność wymiany powietrza w 

najbardziej wymagających pomieszczeniach takich jak łazienka, czy pralnia. Świeże 

powietrze dociera najpierw do głównych pomieszczeń mieszkalnych. Przepływa 

następnie poprzez strefę pośrednią do pomieszczeń wilgotnych, co umożliwia np. 

szybkie wysychanie mokrych ręczników. Dzięki zasadzie ukierunkowanego 

przepływu, świeże powietrze zostaje wykorzystane w optymalny sposób. Na 

poniższym schemacie pokazano, jak system wentylacji funkcjonuje w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

strefa nawiewu strefa

pośrednia

strefa

wywiewu

kratka nawiewna kratka wywiewna

 

Uproszczony schemat wentylacji – zasada działania (Opracowanie Autorki). 

 

Fig.83. Schemat działania wentylacji. (Opracowanie Autorki). 
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Instalacja wodno-sanitarna. 

Jak czytamy w Studium Gminy Bogatynia, w dziale „Woda”, decydujący 

wpływ na kształtowanie sie warunków wodnych na obszarze gminy ma działalność 

górnicza. Zlikwidowane zostały miedzy innymi liczne cieki płynące na obszarze 

wyznaczonym przez miejscowości: Sieniawka – Opolno Zdrój – Wigancice Żytawskie – 

Turoszów. Znajdują się tutaj teraz wyrobiska oraz hałdy kopalniane(H). Dlatego przy 

wyborze rozwiązania systemu wodno-sanitarnego dla projektowanego domu  

zdecydowano się na zbieranie wody deszczowej i jej uzdatnianie na cele użytkowe 

oraz na oczyszczanie wody użytkowej oraz ścieków. Do tego celu wykorzystano 

system neutralizowania odpadów płynnych metodą naturalną. 

 

Fig.84. Przekrój przydomowej oczyszczalni ścieków (Opracowanie Autorki) 

 

Wielkość przydomowej oczyszczalni będzie znacznie przekraczać minimalne 

3m2 na osobę(M). Przy zakopywaniu osadnika, powinien być on napełniony wodą, 

by podczas obsypywania nie uległ uszkodzeniu. Zamiast folii można użyć bentomaty, 

która jest bardziej odporna na uszkodzenia. Rury drenażowe na spodzie filtra muszą 

być w otulinie. Żwir lub piach powinny być płukane a nie przesiewane (M). Zimą 

sprawność takiej oczyszczalni spada o 10-20% dlatego, że śpiące rośliny nie biorą 

udziału w oczyszczaniu czyli 80% wydajności to żwir i wytworzona na nim błona 

Zasypka z gruntu rodzimego 

Granulacja2-8mm,  

Grubość warstwy 0-20cm 

Drenaż rozsączający 

Drenaż zbierający 

Folia uszczelniająca 

Wentylacja 
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biologiczna (dlatego właśnie należy zadbać aby ten materiał był bardzo dobrej 

jakości - dobrze przepłukany).  

Woda z prysznica i umywalek nie jest zbyt mocno zanieczyszczona resztkami 

żywności lub detergentami, dlatego może być ponownie użyta do spłukiwania 

toalet zanim trafi do przydomowej oczyszczalni. W wodzie poddawanej recyclingowi 

nie mogą się znajdować żadne toksyczne lub szkodliwe substancje, które nie będą 

zatrzymywane przez filtry, dlatego w dalszej części rozdziału omówiono różnego 

rodzaju wytyczne dotyczące zastępowania niebezpiecznych środków chemicznych 

naturalnymi odpowiednikami.  

Woda użytkowa oraz woda pitna jest uzyskiwana dzięki procesowi 

uzdatniania zebranej wody deszczowej. Jest ona gromadzona w dużym zbiorniku 

(znajdującym się w pomieszczeniu gospodarczym), gdzie jest wstępnie 

podgrzewana przez ciepło wytwarzane w kompostowniku (zapobieganie 

zamarzaniu). Zimą istnieje możliwość uruchomienia instalacji podgrzewania 

chodnika i podjazdu za pomocą wody z tego zbiornika w celu zapobiegania 

zaleganiu śniegu na ścieżkach komunikacyjnych. Ze zbiornika deszczówki woda jest 

pompowana w odpowiedniej ilości do systemu jej dalszego uzdatniania lub 

zużywana bezpośrednio w ogrodzie i oranżerii. 

Do uzdatniania wody pitnej przewidziano jeden z naturalnych filtrów. Na 

rynku jest kilka alternatyw, które z powodzeniem mogą być zastosowane w projekcie 

domu. Należą do nich: filtr z węglem aktywowanym, w którym woda jest filtrowana 

przez warstwę węgla, absorbującego zanieczyszczenia głównie pochodzenia 

organicznego oraz chlor i jego pochodne (główną wadą jest konieczność dość 

częstej wymiany wkładów filtrujących, zaletą - powszechna dostępność oraz mały 

koszt instalacji i eksploatacji), filtry na zasadzie odwróconej osmozy (po wstępnym 

oczyszczeniu woda przechodzi przez półprzepuszczalną membranę o porowatości 

zatrzymującej zanieczyszczenia). Filtry te usuwają skutecznie prawie wszystkie 
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zanieczyszczenia (łącznie z metalami ciężkimi), ale pozbawiają wodę soli 

mineralnych, ponadto są drogie i ich poszczególne elementy wykonane są z 

plastiku. Trzecim sposobem pozyskiwania wody pitnej jest destylacja. Dzięki temu 

procesowi, stosowanemu powszechnie w laboratoriach, można uzyskać wodę o 

dużej czystości. Metoda ta należy do najbardziej kosztownych. Woda wrze, a para 

wodna skrapla się w wężownicy połączonej ze zbiornikiem. Taka woda pozbawiona 

jest rozpuszczonych w niej gazów np. chloru, radonu, a także soli mineralnych i 

innych zanieczyszczeń nieorganicznych np. metali ciężkich. Podczas gotowania 

dochodzi do zabicia bakterii i drobnoustrojów. Do destylatora powinien być 

dołączony filtr węglowy zatrzymujący zanieczyszczenia pochodzenia organicznego . 

takie destylatory najlepiej wykonywać ze szkła. Dzięki nadwyżkom energii cieplnej 

produkowanej podczas działania sauny w pomieszczeniu gospodarczym destylacja 

stała się optymalnym rozwiązaniem. Zapas czystej wody magazynowany jest w 

zbiorniku w pomieszczeniu gospodarczym i filtrowany przy pomocy systemu filtrów 

węglowych bezpośrednio podczas transportu do domu. 

Fig.85. Schemat funkcjonowania instalacji wodno-sanitarnej na projektowanej działce. (Opracowanie Autorki). 
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Wykończenie 

 

W projekcie zdecydowano się na tynki gliniane, których właściwości 

wykorzystywane są szczególnie w przypadku wykończenia wnętrz. Glina jest 

antystatyczna oraz reguluje stopień wilgotności powietrza w pomieszczeniach. 

Ponadto, jest jedynym materiałem dającym możliwość rzeźbienia wzorów 

ozdobnych bezpośrednio na ścianach. Tynki wewnętrzne w niektórych 

pomieszczeniach projektowanego domu zostały rozrzeźbione również w celu 

zwiększenia powierzchni grzewczej (względnie chłodzącej).  

Ściany będą tynkowane po całkowitym wyschnięciu i zakończeniu procesu 

skurczu i osiadania, gdy ich wilgotność spadnie do poziomu ok. 5%. Powinno się je 

tynkować w następujący sposób: pierwszą warstwę stanowi obrzutka rzadką gliną 

pistoletem i kompresorem, drugą (glina, piasek, sieczka), składająca się z kilku 

warstw nakładanych ręcznie w odstępach czasu potrzebnego na wyschnięcie 

każdej z nich. W trzeciej warstwie do gliny dodaje się serwatkę, kazeinę lub olej 

lniany, z domieszką cienko pociętej sieczki. Ostatnia warstwa wykończeniowego 

tynku glinianego jest bardzo drobnoziarnista – dzięki temu pozwala uzyskać gładką 

powierzchnię i pożądane efekty kolorystyczne. Przy sąsiedztwie tynku z drewnem, od 

drewna należy oddzielić go matą trzcinową . 

Ściany z gliny po wyschnięciu są niezwykle twarde, dlatego wszelkiego 

rodzaju bruzdy do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych muszą być 

przewidziane wcześniej. Kucie bruzd w stwardniałych ścianach glinianych będzie 

kosztowało zbyt dużo wysiłku i czasu. 

W celu uzyskania pożądanego koloru tynku, można użyć gotowych farb 

glinianych (w ofercie wielu firm na polskim rynku) lub zastosować farby wapienne. 

Można też wykonać farbę samodzielnie, dodając do gliny naturalne dodatki. Zaleca 

się dodanie kazeiny roślinnej lub mlecznej (może też być zwykły twaróg). Farby z 
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kazeiną "dojrzewają", dlatego najlepiej nakładać je 24 h po wykonaniu farby. Można 

stosować glinkę kaolinową (białą) – łatwo ją barwić, dlatego jeszcze prostsze staje 

się uzyskiwanie pożądanej kolorystyki wnętrz. Barwniki dostępne są nawet w 

zwykłych marketach budowlanych. Dodatki kazeinowe poprawiając strukturę farby 

nadają pewną wodoodporność. Nie wystarcza to jednak w łazienkach, gdzie lepiej 

stosować farby wapienne. Należy pamiętać o zagruntowaniu gliny roztworem szkła 

wodnego potasowego. Farbę wapienną można potem namydlić mydłem 

marsylskim, co eliminuje pylenie i pozwala zwiększyć wodoodporność. W częściach 

narażonych na bezpośrednie działanie wody, jak kabiny prysznicowe czy okolice 

wanny można też kłaść tradycyjne płytki ceramiczne za pomocą normalnego kleju, 

pamiętając o gruntowaniu rozcieńczonym szkłem wodnym potasowym. 

 

3.3.3. Detal. 

 

Wiedząc, że najgroźniejszym wrogiem budownictwa z gliny jest nadmiar 

wilgoci, należy bardzo dokładnie wykonać izolacje poziome w następujących 

miejscach: w murze piwnicznym (oprócz normalnej izolacji poziomej), pod podłogą 

parteru, pod podokiennikami wszystkich otworów okiennych oraz na górnym 

zakończeniu murów. Ta ostatnia izolacja ma za zadanie ochronę ścian przed 

zawilgoceniem w razie ewentualnego uszkodzenia pokrycia dachowego. 

 

Detal okna  

Ze względów energetycznych bardziej korzystne jest projektowanie okien o 

dużych powierzchniach przeszkleń, przy jak najmniejszym udziale powierzchniowym 

ramy okiennej. Dzięki temu uzyskamy większe zyski ciepła od słońca, a jednocześnie 

niższy całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna. To właśnie rama okienna 

oraz mostek ciepła na połączeniu szklenie-rama są słabym punktem okna jeśli 



 121 

chodzi o jego charakterystykę cieplną, dlatego należy dążyć do zmniejszenia 

udziału ich powierzchni w całkowitej powierzchni okna. 

W projekcie domu zastosowano duże powierzchnie przeszkleń wyposażone w 

mechanizm drewnianych żaluzji spełniających oprócz efektów estetycznych 

(ujednolicenie fasady) również rolę regulacji doświetlenia wnętrza. Może się ona 

odbywać automatycznie (system czujników sprzężony z mechanizmem regulującym 

kąt nachylenia żaluzji) oraz manualnie (samodzielna regulacja przez użytkowników). 

Żaluzje są umieszczone w przestrzeni pomiędzy jedną a drugą ramą okienną. 

Przestrzeń ta spełnia dodatkowo rolę izolacji termicznej. 

Mechanizm regulujący

kąt nachylenia żaluzji

Żaluzje

Mechanizm regulujący

kąt nachylenia żaluzji
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Fig.86. Schemat funkcjonowania żaluzji drewnianych umieszczonych wewnątrz pustki powietrznej między podwójnym 

szkleniem okien. (Opracowanie Autorki). 
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Fig.87. Schemat przedstawiający zbliżony kąt padania promieni słonecznych w różnych porach roku.  

(Opracowanie Autorki) 
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3.4. Projekt aranżacji wnętrz. 

W poniższej części pracy omówiono jedynie rozwiązania niestandardowe, 

odbiegające od tradycyjnie użytkowanych pomieszczeń. 

Dom 

W pracowni przewidziano dużą ścianę wyposażoną w ogrzewanie ścienne 

ułatwiające suszenie obrazów. Aby uzyskać możliwość obserwowania rzeźb z 

różnych perspektyw, obniżono pracownię wykorzystując naturalną różnicę terenu na 

działce. Połączenie pracowni ze strefą zewnętrzną za pomocą umieszczonego na 

podeście wyjścia, umożliwia pracę w plenerze przy łatwym dostępie do potrzebnych 

narzędzi. Bezpośrednio przy pracowni znajduje się pomieszczenie do 

przechowywania gliny, gdzie umieszczona jest ona wewnątrz pojemnika 

zagłębionego w posadzce, aby zachować optymalną wilgotność i temperaturę.17. 

 

 

 

Fig.88. Pracownia – rzut, przekrój (Opracowanie Autorki). 

 

                                                 
17 Na podstawie konsultacji z mgr sztuki Tomaszem Matusewiczem oraz mgr sztuki Klaudią Grygorowicz. 
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Różnicę wysokości wnętrz wykorzystano również na piętrze. Posłużyła ona do 

czytelnego wydzielenia strefy dziennej (salon, kuchnia, jadalnia, hobby) oraz nocnej 

(sypialnia, łazienka, biblioteka rodziców). W podwyższeniu posadzki pod 

fortepianem wprowadzono dodatkową warstwę izolacji akustycznej. Zwiększenie 

wysokości strefy dziennej umożliwiło jeszcze lepsze wyeksponowanie belkowo-

żebrowej więźby drewnianej.           

                                        

 

Fig.89. Salon – rzut, przekrój (Opracowanie Autorki). 

 



 124 

Budynek gospodarczy.  

 

 

 

Fig.90. Pomieszczenie gospodarcze – schematyczny rzut oraz widok (Opracowanie Autorki).  

 

Pomieszczenie pomocnicze przewidziano jako przydomowe SPA zasilane w 

całości przez energię słoneczną. Zaplanowano w nim saunę oraz komfortową 

łazienkę. Wysokie temperatury wytwarzane podczas działania sauny są 

wykorzystywane w procesie destylacji, w trakcie którego oczyszczana jest woda 

deszczowa później wykorzystywana przez mieszkańców domu. Woda jest 

gromadzona w specjalnym zbiorniku (zakończonym filtrem węglowym), z którego 

trafia dalej do domu. 

W projekcie łazienki główne miejsce zajmuje duża wanna wzorowana na 

japońskich. Kąpiel polega na kolejno następujących etapach. Najpierw prysznic 

(usuwanie zanieczyszczeń ciała), a następnie kąpiel i ponowny prysznic – tym razem 

zimny, poprawiający krążenie. Wanna ma niestandardowe wymiary, woda w niej 

sięga do ramion - dzięki temu, że jest ona mniejsza, ale głębsza, zmniejsza się 

powierzchnia parowania. 
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Ogólne wytyczne 

Zarówno w projekcie domu, jak i w aranżacji jego wnętrz zdecydowano się na 

użycie jedynie naturalnych, ekologicznych i zdrowych dla człowieka materiałów. 

Funkcjonowanie podstawowych systemów (np. obieg wody) byołby znacznie 

utrudnione, gdyby w parze z zaproponowanymi rozwiązaniami nie szła zmiana 

myślenia na temat jakości życia. Dlatego właśnie w poniższej części pracy 

uwzględniono możliwość wyeliminowania czynników szkodliwych dla zdrowia 

człowieka, poczynając od materiałów budowlanych, a na popularnych 

akcesoriach ułatwiających codzienne życie kończąc. 

W projekcie domu instalację gazową (tradycyjnie stosowaną w kuchni) 

zastąpiono instalacją elektryczną (prąd wytwarzany dzięki panelom słonecznym). 

Co  za tym idzie, osiągnięto brak zbiorników z ciekłym paliwem, dymów ze spalania 

jakichkolwiek paliw i bardzo dobrą wentylację. Substancje szkodliwe zawarte w 

materiałach budowlanych i wykończeniowych, zastąpiono zdrowszymi 

odpowiednikami. Fenole, używane do środków dezynfekujących i odświeżających 

zostały wyeliminowane ze względu na pokrycie powierzchni użytkowych naturalnymi 

materiałami takimi (jak np. glina), wymagającymi ekologicznych środków czystości. 

Formaldehyd, zawarty w tworzywach sztucznych, w projekcie nie występuje, 

ponieważ do wykończenia wnętrz użyto tkanin naturalnych (bawełna, wełna, len, 

juka). Zamiast zawierających go impregnatów użyto oleju lnianego i pokostu, Środki 

czystości zawierające formaldehyd, zastąpiono ekologicznymi np. orzechy piorące. 

Farby oraz lakiery zastąpiono olejem lnianym i kazeiną. Drobnoustroje w pyłkach 

kurzu oraz pleśń, czy grzyby (alergeny) zostały wyeliminowane dzięki zastosowaniu 

gliny jako materiału wykończeniowego, który znany jest z ograniczenia powstawania 

kurzu (dzięki temu brak również toksycznych jego składników kurzu). Właściwości 

higroskopijne gliny umożliwiają bardzo dobrą gospodarkę wilgocią w domu – glina 

pochłania nadmiar wilgoci (np. w łazience-zapobiegając powstawaniu grzybów 

czy pleśni). Związki metali (np. ołów ze starych rur wodociągowych, w nowszych 
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dwutlenek tytanu) nie mają prawa się pojawić, ponieważ woda jest zapewniona 

dzięki uzdatnianiu deszczówki. 

Poza tym mieszkańcy domu mogą stosować się do kilku praktycznych rad 

dotyczących środków potrzebnych do codziennego życia. Jeżeli chodzi o proszki do 

prania, można używać ulegających biodegradacji produktów bez fosforanów, które 

zawierają najczęściej olej kokosowy i palmowy, olejek cytrusowy oraz „usuwacze” 

brudu wytworzone z miazgi bawełnianej i wełnianej. Nie zawierają środków 

wybielających i enzymów, nadają się do prania ręcznego, jak i maszynowego. W 

sprzedaży są dostępne również ulegające biodegradacji płyny do prania wyrobów i 

tkanin z wełny, oparte na naturalnych kwasach tłuszczowych, olejku cytrynowym 

oraz wodzie. Bardzo zabrudzone rzeczy należy wymoczyć w roztworze boraksu 

(jedna łyżka stołowa na 4-5 litrów wody). Boraks, tak jak ocet, czy soda oczyszczona, 

odwania i ożywia barwy. Do prania ręcznego wystarczy używać zwykłych płatków 

mydlanych lub szarego mydła. W przypadku płynów do zmywania naczyń - należy 

używać produktów bez fosforanów – np. produktów zawierających olej kokosowy i 

środek czyszczący otrzymany z serwatki, sole morskie oraz wyciągi z rumianku i 

nagietka (zmiękczają skórę na rękach, goją małe ranki i zadrapania) oraz olejek 

cytrusowy, dający przyjemny zapach. Można też użyć zwykłego mydła w płynie z 

dodatkiem świeżego soku cytrynowego by łatwiej usunąć tłuszcz. Aby zastąpić 

szkodliwe dla środowiska proszki wybielające i czyszczące, można użyć ekologicznej 

alternatywy. W sprzedaży są dostępne ulegające biodegradacji preparaty do 

czyszczenia zlewów, wanien, ubikacji i glazury. Zawierają one mydło na bazie oleju 

kokosowego i palmowego, kredę, sól morską, wyciągi z rumianku i nagietka 

polepszające właściwości czyszczące. Soda oczyszczona lub boraks rozprowadzone 

mokrą szmatką są skuteczne w czyszczeniu wanien, zlewów i płytek ceramicznych. 

Środki do czyszczenia ubikacji zawierają kwas octowy (a nie kwas solny) oraz olejki 

sosnowy, cytrynowy, eukaliptusowy, i lawendowy (mają naturalne właściwości 

dezynfekujące).  
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Preparaty do polerowania podłóg i mebli powinny być oparte o wosk 

pszczeli. Można też samemu przyrządzić mieszaninę: 57g wosku pszczelego, 140ml 

terpentyny, 2 łyżki stołowe oleju lnianego 2 małe łyżeczki oleju cedrowego stopić w 

gorącej kąpieli. Taka mieszanina świetnie czyści meble, napełniając powietrze miłym 

zapachem. Można też zmieszać trzy porcje oleju z oliwek z jedną porcją octu lub 

dwie porcje oleju roślinnego z jedną porcja soku cytrynowego, albo użyć zwykłego 

majonezu (zapach szybko zniknie) mieszaniny nakładać miękką szmatką. Do 

pielęgnacji dębu wystarczy zagotować jeden litr piwa z jedną łyżka stołowa cukru i 

dwiema łyżkami wosku pszczelego. Ochłodzić, nałożyć na drewno i poczekać, aż 

wyschnie, polerować irchą. Do renowacji mebli skórzanych można zastosować 

mieszankę jednej filiżanki octu z jedną filiżanką oleju lnianego. Sztućce czyścić 

można w następujący sposób: wyłożyć rondel folią aluminiową, wlać 5 cm wody, 

dodać łyżeczkę soli oraz jedna łyżeczkę sody oczyszczonej. Wodę zagotować i 

zanurzyć w niej sztućce, gotować przez 2-3 minuty, wyjąć sztućce, opłukać i 

wysuszyć. Srebrną biżuterię czyścić w następujący sposób: wypełnić połowę słoika 

postrzępioną folią aluminiową, dodać 1 łyżkę soli i uzupełnić wodą. Zanurzać w 

słoiku biżuterię i pozostawić przez 2-3 minuty, następnie opłukać i wysuszyć. Mosiądz i 

miedź czyścić szklanką soku cytrynowego i soli lub sody oczyszczonej. Dobry do tego 

celu jest także podgrzany ocet z solą lub podgrzany sok pomidorowy. 

Odświeżacze powietrza również można wykonać samemu tworząc 

mieszankę z suszonych pachnących kwiatów, takich jak lawenda, róża, goździk, 

rumianek. Wystarczy wsypać do miseczki i dodać kilka kropel olejku np. 

lawendowego. Olejki eteryczne można też dodawać do specjalnych lampek 

(kominków ceramicznych) lub nawilżaczy (olejek sandałowy działa relaksująco, 

cytrynowy i sosnowy odświeżają). Bukiety kwiatów i hodowane w domu zioła także 

dodają zapachu w domu. Otwarte pudełko sody oczyszczonej wchłonie zapachy. 

Ziołowe pachnące mydła i szampony dostępne na rynku równie dobrze oczyszczają 

skórę i włosy, przywracając ich naturalne pH. Zawarte w ziołowych środkach 



 128 

myjących olejki roślinne są delikatne i działają łagodząco na skórę. Zaleca się 

wybierać produkty ulegające biodegradacji, jak najmniej opakowane. Można 

nawet uzyskać ekologiczne środki owadobójcze. Muchy można odpędzić wieszając 

w domu goździki lub stawiając naczynia ze specjalnymi ziołami, np. wrotyczem 

pospolitym, ruta i miętą. Można też posadzić bazylię, rozmaryn lub tymianek, których 

zapach także odstrasza owady. Aby odstraszyć mrówki można na zewnątrz posadzić 

miętę, albo rozsypać suszone chili lub paprykę wokół drzwi. Znakomitym środkiem 

odstraszającym mrówki jest też wywar z liści orzecha włoskiego (6 garści liści 

gotować przez 20-30 minut w ½ litra wody) (N). 

Wszystkie wyżej wspomniane środki czystości będą nieszkodliwe dla 

przydomowej oczyszczalni ścieków i przedłużą znacznie czas jej użytkowania. 
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3.5. Design wystroju wnętrz. 

 

Motyw specjalnie zaprojektowanych detali wnętrz został oparty o 

charakterystyczną dla tego terenu ciekawostkę faunistyczną, jaką stanowi wymarły 

obecnie małż słodkowodny hodowany niegdyś w okolicznych potokach dla 

pozyskiwania pereł.  

 

Fig.91. Fotografie przedstawiające Skójkę Perłoródkę, Margaritifera Margaritifera (U). 
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Fig.92. Wizualizacja Rzeźbionej ściany w salonie (Opracowanie Autorki) 
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Lampa. 

 

 

Fig.93. Fotografie rzeźbionej w glinie lampy dekoracyjnej (Projekt Autorki). 

 

Kafle dekoracyjne. 

 

 

  

Fig.94. Fotografie kafli dekoracyjnych użytych jako oprawa kominka w salonie (Projekt Autorki) 

 

Kafle przewidziano w dwóch wariantach kolorystycznych (glina brązowa i 

szamotowa) oraz dwóch rozmiarach (10x10cm oraz 20x20cm), co umożliwi tworzenie 

kompozycji opartych o motyw szachownicy. 
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3.6. Podsumowanie w oparciu o system certyfikacji LEED 

 

W związku z faktem, że podczas opracowywania projektu powyższego domu 

kierowano się między innymi ideą wprowadzania w życie ekologicznych trendów w 

budownictwie mieszkaniowym, w celu zestawienia z obowiązującymi na świecie 

normami zrównoważonego rozwoju, w ramach krótkiego podsumowania, 

prześledzono, na ile projektowany dom mieści się w wielokryterialnym systemie 

oceny budynków LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). 

System ten był opracowywany od 1994 roku przez Green Building Certification 

Institute (CBCI), powołany przez USGBC (US Green Building Council)18 (27). 

Certyfikowane mogą być: nowe lub zmodernizowane w znacznym stopniu budynki 

komercyjne (LEED for New Construction), budynki istniejące (LEED for Existing 

Buildings), wnętrza komercyjne - biura, powierzchnie handlowe, restauracje, szpitale, 

szkoły (LEED for Commercial Interiors), konstrukcja nośna i elewacje, a także systemy 

grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne budynku (LEED for Core and Shell), budynki 

mieszkalne (LEED for Homes), otoczenie, osiedla mieszkaniowe (LEED for 

Neighborhood Development), szkoły (LEED for Schools), obiekty handlowe (LEED for 

Retail) (27). Na potrzeby tej pracy wybrano oczywiście LEED for Homes. 

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać certyfikowany obiekt lub 

przestrzeń to 100. Dodatkowo można zdobyć 10 punktów bonusowych w 

kategoriach Innowacyjność (Innovation and Design) i Priorytety Regionalne 

(Regional Priority), których nie bierze się pod uwagę określając poziom certyfikacji 

(poziom certyfikowany 40-49 pkt, poziom srebrny – 50-59 pkt, poziom złoty – 60-69 

pkt, poziom platynowy – ponad 80 pkt). LEED 2009 for New Construction and Major 

Renovations to obowiązujący obecnie system oceny dla nowych budynków (27). 

                                                 
18 Jest to organizacja non-profit założona w 1993 roku , do której należy obecnie ponad 18.000 firm 

(korporacje, deweloperzy, agencje rządowe, wyższe uczelnie). Zajmuje się propagowaniem i 

wyznaczaniem standardów budownictwa ekologicznego. 
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Poniżej prześledzono poszczególne kryteria tego systemu certyfikacji i umieszczono 

przy nich stosowną adnotację dotyczącą projektowanego domu. 

1 Miejsce zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (Sustainable sites) 

W projekcie zadbano o zapobieganie negatywnym skutkom procesu 

budowy np. erozji gleby, gromadzeniu odpadów budowlanych, czy nadmiernej 

emisji pyłów z terenu budowy (również podczas transportu materiałów budowlanych 

na duże odległości). Zachowano również istniejącą na działce zieleń wysoką oraz 

zminimalizowano powierzchnie utwardzone na rzecz czynnych biologicznie. Również 

dzięki przekrywaniu powierzchni utwardzonych (miejsca postojowe) zielenią lub 

panelami fotowoltaicznymi, zminimalizowano występowanie tzw. wysp ciepła. 

Projekt zlokalizowano na terenie z łatwym dostępem zarówno do 

infrastruktury drogowej, jak  i kolejowej oraz sieci szlaków pieszych i rowerowych. W 

najbliższej okolicy znajduje się również dogodna infrastruktura społeczna. W Bogatyni 

(oddalonej o 14 km) zlokalizowane są między innymi: szpital, żłobek, przedszkola, 

szkoły: podstawowa, gimnazjum oraz szkoły wyższe, biblioteki oraz hale sportowe. 

Działa tam też Bogatyński Ośrodek Kultury, w nim, spośród bogatej oferty, wiele 

pozycji dogodnych dla odbiorców projektowanego domu (m.in. pracownia gipsu i 

papieru, galeria wystawiennicza, Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Bogatyńskiej 

„Krecha”, kino „Kadr”, grupa teatralna „Hannah”, koło literackie oraz szkoła języków 

obcych)  Gęstość zabudowy na projektowanym terenie jest niska, co zapewnia 

pożądaną intymność i kontakt z naturą (zgodnie z oczekiwaniami odbiorców), 

jednak cyklicznie odbywające się uroczystości  w sąsiednich miastach pozwalają na 

spotkania na forum lokalnej społeczności (np. Bogatyńskie Impresje – doroczne 

otwarcie wystawy prac bogatyńskich plastyków, czy odbywający się w październiku 

przegląd sztuki nieprofesjonalnej). 

Dodatkowo, w projekcie zadbano o wyeliminowanie negatywnego wpływu 

sztucznego oświetlenia na otoczenie – zrezygnowano z tradycyjnych opraw 
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świetlnych na rzecz oświetlenia ledowego oraz wyposażono zewnętrzne lampy w 

czujniki ruchu. Dzięki temu zminimalizowano czas działania zbędnych źródeł światła. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że teren wokół projektowanej działki 

będzie stopniowo zaludniany, co doprowadzi do rewitalizacji bezpośrednio 

sąsiadujących terenów pokopalnianych i propagowania trendu ochrony i 

odtwarzania środowiska w tej okolicy. 

2. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych (Water efficiency) 

Dom został uniezależniony od zewnętrznego systemu wodnego i systemu 

publicznej kanalizacji ściekowej. Na potrzeby użytkowników domu wykorzystywana 

jest oczyszczona woda deszczowa (retencja, filtrowanie), która funkcjonuje 

miejscami w podwójnym obiegu (woda z prysznica do spłukiwania toalet), po czym 

jest ponownie oczyszczana i trafia z powrotem do ekosystemu. W projekcie 

dokonano wyraźnego rozdziału na wodę pitną i użytkową, celem wyeliminowania 

zastosowania tej pierwszej do nieodpowiednich celów (np. podlewanie kwiatów). 

Dodatkowo zastosowano popularną armaturę obniżającą poziom zużycia wody 

(baterie z perlatorami  itp.). 

3. Optymalizacja i kontrola zużycia energii oraz ochrona atmosfery (Energy and 

Atmosphere) 

Optymalizacja zużycia energii i poprawa osiągów energetycznych systemów 

zainstalowanych w budynku została uzyskana dzięki zastosowaniu oświetlenia 

ledowego i systemu grzewczego opartego o energię pochodzącą ze słońca. Udział 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne) znacznie 

przekracza wymagane przez LEED minimalne 35%. Energia elektryczna pochodzenia 

słonecznego, jest jedynie w nieznacznej części uzupełniana przez tą pobieraną 

(głównie w zimie) z sieci elektrycznej. Dodatkowo jest ona „oddawana” w postaci 

nadwyżek energetycznych produkowanych latem. Zastosowano również systemy 
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rekuperacji (wymiennik gruntowy, rekuperator w systemie wentylacyjnym), dzięki 

czemu znacznie obniżono zapotrzebowanie na energię grzewczą. 

4. Oszczędne korzystanie z materiałów i zasobów naturalnych (Materials and 

resources). 

Projektowany budynek został przewidziany do usytuowaniu na obrysie 

dawnego domu przysłupowego, którego pozostałości (fundamenty) zostaną 

powtórnie użyte w procesie budowy. Wiele z podstawowych materiałów 

budowlanych użytych do budowy domu to po prostu odpady (słoma, glina z 

wykopu pod filtr wody na działce) lub materiały lokalne (kamienie z działki i 

okolicznych pól, drewno z lokalnych tartaków, w miarę możliwości - zastosowanie 

drewna z certyfikatem FSC - Forest Stewardship Council) i szybko odnawialne 

(drewno, słoma, glina). Nawet stolarka drzwiowa i okienna nie została 

wyprodukowana dalej niż 800 km od miejsca budowy. Na działce zapewniono 

również miejsca składowania materiałów przeznaczonych do recyclingu, które 

częściowo są zużywane na bieżące potrzeby mieszkańców (kompostownik do 

wytwarzania nawozu, glina z nieudanych rzeźb ponownie używana w pracy 

twórczej). Pozostałe składowane są w części działki bezpośrednio sąsiadującej z 

drogą, co ułatwia ich transport do punktów zbiórki lub recyclingu. 

5. Troska o jakość środowiska wewnętrznego (Indoor Environment Quality) 

Problem dymu nikotynowego właściwie nie istnieje w przypadku 

mieszkańców, natomiast dla ewentualnych gości przewidziano ogród zimowy, w 

którym wyprodukowany przez nich dym zostanie zneutralizowany prze roślinność.  

System wentylacyjny wyposażono w czujniki CO2, które automatycznie sterują 

ilością dostarczanego z zewnątrz powietrza. Możliwość dodatkowej regulacji 

posiadają też sami użytkownicy (np. dzięki otwieraniu okien). System ogrzewania i 

oświetlenia jest również zautomatyzowany dzięki czujnikom ruchu i czujnikom ciepła, 

jednak zapewniono możliwość manualnego sterowania poszczególnymi 
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elementami instalacji bezpośrednio przez mieszkańców. W pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi zapewniono optymalne doświetlenie światłem 

naturalnym dzięki dużym przeszkleniom dającym również atrakcyjne widoki na 

otaczające działkę tereny zielone. 

6. Innowacyjność (Innovation and Design) 

Forma budynku w dużym stopniu wpisuje się w naturalne ukształtowanie terenu, 

dzięki temu projekt nieinwazyjnie wkomponowuje się w zastane środowisko. 

Historyczne elementy składowe konstrukcji typowej dla regionu, zostały 

przetransponowane na współczesny język materiałów. Dzięki temu nowoczesna 

forma domu funkcjonuje w zgodzie z lokalną tradycją. 

7. Uwzględnienie regionalnych priorytetów środowiskowych (Regional Priority) 

Projekt został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

istotnych dla środowiska w danym regionie geograficznym. Dbałość o formę 

budynku oraz detal wyrastające z lokalnej tradycji budowlanej zostały zintegrowane 

z technologiami pozwalającymi na nieinwazyjność budynku w stosunku do 

otoczenia. 
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Zakończenie  

Celem pracy było unaocznienie faktu, że lokalna tradycja budowlana może 

stać się ciekawym punktem wyjściowym dla nowoczesnej architektury. Pomimo 

postępu technicznego, podstawowe potrzeby człowieka są niezmienne od lat, stąd 

czerpanie z wypróbowanych rozwiązań budowlanych jest naturalną drogą do 

ewolucyjnego rozwoju.  

W dobie specyficznej mody na eko-architekturę istnieje wyjątkowa okazja do 

promowania rozwiązań zrównoważonych, które znacznie obniżają cenę eksploatacji 

budynku. Co najważniejsze, aby sprostać współczesnym potrzebom mieszkaniowym, 

nie jesteśmy zmuszeni do ślepego importowania zachodnich technologii, ale 

możemy z powodzeniem wykorzystać rodzime rozwiązania budowlane, 

wzbogacone o stosowne modernizacje.  

Na przykładzie współczesnej reinterpretacji (za pierwszą interpretację można 

uznać adaptację opracowywanego domu na „Chatę Kołodzieja”) domu 

przysłupowego unaoczniono, że możliwym jest stworzenie unikatowego domu, który 

wpisze się jednocześnie w kontekst historyczny i przestrzenny danego regionu. Nawet 

czerpiąc z tych samych źródeł (w pracy raz interpretowany temat  domu 

historycznego został podjęty po raz drugi) można uzyskiwać skrajnie różne, a więc 

ściśle dostosowane do aktualnych potrzeb, efekty. 
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Summary 

 

Nowadays, growing trend to move out to live in the countryside results in 

rapid urbanization of the once idyllic regions. Unfortunately, this process takes form 

of thoughtless multiplication of country-like houses’ parodies. Usually design of such 

buildings does not fit into neither visual, nor historical context of the surrounding 

landscape.  

This work aims at demonstrating, that this malpractice may be successfully 

altered into an inspiring folk-trend in country-house design. The design of an eco-

house described in this work depicts a modern interpretation of local timber 

architecture adjusted to the modern need of a given family. 

Chapter one of the said work consists of the broad analysis of the historical 

context in the scale of the region, and the closest neighborhood of both, the village 

and the site. 

Chapter two puts an emphasis on the traditional local urban structures and 

construction types and points out the characteristics that should be continued in 

modern projects. 

Chapter three, in turn, is a synthesis of the previous two and consists of major 

guidelines for the design of both the house and the site. 

As this exemplary house illustrate, historical context may be a perfect 

inspiration for future design and does not exclude creative, progressive design. 
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Fig.38. Tradycyjne formy dachów. (Opracowanie Autorki). 

Fig.39. Fotografie ilustrujące różnorodność form dachu na terenie Górnych Łużyc. (Fotografie Autorki). 

Fig.40. Schemat ilustrujący jeden z typów tradycyjnych okien połaciowych. (Opracowanie Autorki). 

Fig.41. Przykłady różnych pokryć dachowych tradycyjnych domów przysłupowych; Kolejno: Łupek i Dachówka 

Ceramiczna. (Fotografie Autorki). 

Fig.42. Schematy ilustrujące  usytuowanie wejścia w domu przysłupowym. (Opracowanie Autorki). 

Fig.43. Przykłady tradycyjnych zdobień drzwi domów przysłupowych w Gminie Bogatynia. (Fotografie autorki) 

Fig.44. Przykłady Okien w tradycyjnych domach przysłupowych. (Fotografie Autorki). 

Fig.45. Różnorodne formy zdobień ścian szczytowych domów przysłupowych. (Fotografie Autorki). 

Fig.46. Przykłady rozwiązań detali (Fotografie Autorki). 

Fig.47. Mapa Ilustrująca sieć dróg samochodowych polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J), 

Fig.48. Mapa Ilustrująca sieć dróg kolejowych polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

Fig.49. Mapa Ilustrująca obszary przemysłowe polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

Fig.50. Mapa ilustrująca atrakcyjne turystycznie tereny polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

Fig.51. Mapa Ilustrująca obszary o walorach przyrodniczych polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

Fig.52. Mapa Ilustrująca zasoby wodne polskiej części pogranicza polsko-czeskiego(J) 

Fig.53. Schemat Funkcjonowania Wiatrochronu. (Opracowanie Autorki) 

Fig.54. Schematyczna charakterystyka odbiorców projektowanego domu (Opracowanie Autorki). 

Fig. 55. Schemat funkcjonowania domu w czasie (Opracowanie Autorki) 

Fig. 56. Schematyczny plan zagospodarowania działki. (Opracowanie Autorki) 

Fig.57. Przekrój przez działkę(Opracowanie Autorki) 

Fig.58. Dom – rzut parteru wraz z zestawieniem powierzchni.(Opracowanie Autorki) 

Fig. 59. Dom – rzut piętra wraz zestawieniem powierzchni. (Opracowanie Autorki). 

Fig. 60. Dom – rzut poddasza wraz zestawieniem powierzchni. (Opracowanie Autorki). 

Fig. 61. Dom – rzut dachu. (Opracowanie Autorki). 

Fig. 62. Przekrój B-B. (Opracowanie Autorki). 

Fig. 63. Przekrój C-C. (Opracowanie Autorki). 

Fig.64. Rzut pomieszczenia gospodarczego (Opracowanie Autorki) 

Fig.65. Elewacja północna (Opracowanie Autorki) 

Fig.66. Elewacja południowa (Opracowanie Autorki) 

Fig.67. Elewacja wschodnia (Opracowanie Autorki) 

Fig.68. Elewacja  zachodnia (Opracowanie Autorki) 

Fig.69. Fig. 69. Uproszczony schemat inspiracji rozwiązań funkcjonalnych. (Opracowanie Autorki). 
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Fig.70. Uogólnione zestawienie rozwiązań funkcjonalnych wnętrz. (Opracowanie Autorki). 

Fig.71. Zestawienie tradycyjnych i nowych rozwiązań materiałowych użytych w projektowanym domu (Opracowanie 

Autorki) 

Fig.72. Schemat omówionych poniżej elementów konstrukcyjnych domu (Opracowanie Autorki). 

Fig.73. Schemat funkcjonowania żaluzji okiennych (Opracowanie Autorki) 

Fig.74. Widok przeszklonej części domu (opracowanie Autorki) 

Fig.75.  Schemat ilustrujący moduł izolacji oraz umiejscowienie go w konstrukcji ściany. (Opracowanie Autorki) 

Fig.76. Schemat umiejscowienia okien i drzwi w szkielecie konstrukcji straw-bale. (Opracowanie Autorki). 

Fig.77. Detal stropu z wypełnieniem wałkowym – oparty na ścianie(Opracowanie Autorki). 

Fig.78. Schemat systemu zasilania 

Fig.79. Szklane panele słoneczne (R). 

Fig.80. Fotografie ilustrujące polimerową dachówkę solarną w różnych kolorach (S).  

Fig.81. Dachówka solarna zastosowana w projekcie (T). 

Fig.82. Rurki były kładzione na pierwszej warstwie tynku kładzionej ręcznie (po warstwie natryskiwanej)(N). 

Fig.83. Schemat działania wentylacji. (Opracowanie Autorki). 

Fig.84. Przekrój przez przydomową oczyszczalnię ścieków (Opracowanie Autorki) 

Fig.85. Schemat funkcjonowania instalacji wodno-sanitarnej na projektowanej działce. (Opracowanie Autorki). 

Fig.86. Schemat funkcjonowania żaluzji drewnianych umieszczonych wewnątrz pustki powietrznej między podwójnym 

szkleniem okien. (Opracowanie Autorki). 

Fig.87. Schemat przedstawiający zbliżony kąt padania promieni słonecznych w różnych porach roku. (Opracowanie 

Autorki) 

Fig.88. Pracownia – rzut, przekrój (Opracowanie Autorki). 

Fig.89. Salon – rzut, przekrój (Opracowanie Autorki). 

Fig.90. Pomieszczenie gospodarcze – schematyczny rzut oraz widok (Opracowanie Autorki).  

Fig.91. Fotografie przedstawiające Skójkę Perłoródkę, Margaritifera Margaritifera (U). 

Fig.92. Wizualizacja Rzeźbionej ściany w salonie (Opracowanie Autorki) 

Fig.93. Fotografie rzeźbionej w glinie lampy dekoracyjnej (Projekt Autorki). 

Fig.94. Fotografie kafli dekoracyjnych użytych jako oprawa kominka w salonie (Projekt Autorki) 
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