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ABSTRACT. The Academic Circle of History and Urban Planning at the Faculty of Archi-

tecture of Poznań University of Technology began to function In 2004. From the very begin-

ning it’s aim is to document the architecture of the second half of the 20
th

 century in Poznań 

together with SARP, WOIA  and DO.CO.MO.MO. Problems connected with the evaluation of 

the artistic qualities as well as problems connected with conservation and proper utilization of 

the cultural heritage are a current issue both in Poland and abroad. One of such problems is 

revitalization of the wooden houses and adjusting them to the contemporary needs. In my ar-

ticle I will try to illustrate an example of going one step further than renovation of a historical 

house. I will present a  project of a contemporary house that grows out of the local tradition, 

but uses modern technical solutions. 
 

KEY WORDS: Umgebinde construction, timber house, wooden architecture, historical building, revi-

talisation, renovation. 

 

STRESZCZENIE. Działające od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Poznań-

skiej Koło Naukowe Historii Architektury i Urbanistyki zajmuje się, we współpracy z SARP i 

WOIA i DO.CO.MO.MO, dokumentacją architektury i budownictwa 2 połowy XX wieku w 

Poznaniu. Problemy oceny wartości artystycznej, ochrony i konserwacji oraz użytkowania 

dziedzictwa kulturowego są jak najbardziej aktualnym problemem zarówno w Polsce jak i za 

granicą. Jednym z bardzo kontrowersyjnych problemów jest rewitalizacja starych domów 

drewnianych na współczesne funkcje mieszkaniowe i usługowe. W swojej pracy postaram się 

przedstawić na podstawie przykładu współczesnego domu wyrastającego z lokalnej tradycji, że 

możliwym jest pogodzić współczesne potrzeby mieszkaniowe z poszanowaniem wieloletniej 

tradycji budowlanej danego  regionu. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: konstrukcja przysłupowa, drewniane domy, historyczne budynki, rewitaliza-

cja, renowacja. 
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Współczesna reinterpretacja domu przysłupowego 

 
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 budowla-

nych lub tych naiwnie pojmowanych jako wiejskie owocuje mnożącymi się na pol-

skiej 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 wy-

rastającego z tradycji analizowanego obszaru. 

 

1. Lokalizacja 

 

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. 
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Rys.1. Mapa ilustrująca lokalizację działki [Opracowanie Własne Autorki]. 

Fig. 1. Map illustrating the localisation of the site [Author’s work]. 
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2. Adresaci domu 

 

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.  

 

ON

artysta-malarz/rzeźbiarz

potrzebuje własnego

studio
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detektywistyczne
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ONI

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.

 

 
 

Rys.2. Schemat ilustrujący profil społeczny przyszłych mieszkańców domu.  

[Opracowanie Własne Autorki]. 

Fig.2. Author’s  scheme illustrating a profile of future dwellers of the house. 
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3.Koncepcja Domu 

 

Dom to długoterminowa inwestycja, dlatego podczas projektowania starano 

się uwzględnić prawdopodobne zmiany użytkowania niektórych pomieszczeń, możli-

wość ich adaptacji na potrzeby osób niepełnosprawnych. Kolejnym założeniem pro-

jektowym było, w myśl nurtu architektury wernakularnej, stworzenie domu z lokal-

nych materiałów nie wymagających energochłonnego transportu. 

 

3.1. Plan zagospodarowania działki 

 

Zagospodarowanie działki jest „wypełnieniem” obrysów dawnej kubatury historycz-

nych budynków  przysłupowych, która została częściowo przeniesiona do Zgorzelca
1
. 

 

 

Rys.3. Schemat ilustrujący zagospodarowanie działki.[Opracowanie Autorki]. 

Fig. 3. A scheme illustrating The new layout of designer buildings on  the site 

[Author’s schemes]. 
 

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 utrudniana). Od strony 

południowo-zachodniej przewidziano pnącza na fasadzie budynku. Dają one zacienie-

nie latem, schładzając jednocześnie otaczające powietrze (odbieranie ciepła w wyniku 

 _________  

1 Obecnie funkcjonuje jako pensjonat i restauracja o nazwie „Chata Kołodzieja” w Zgorzelcu. 

Dom 

Łącznik 

Pomieszczenie gospodarcze 
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transpiracji), natomiast zimą stanowią dodatkową warstwę izolacyjną. Od strony pół-

nocnej przewidziano drzewa iglaste dające osłonę od wiatru niezależnie od pory roku. 

Dodatkowo zieleń wysoka pełni funkcję wiatrochronu dla domu. Jego funk-

cjonowanie przedstawiono na poniższym schemacie. 

 

1,5 - 2,5 H
 H

    

N

 
 

Rys.4. Schemat funkcjonowania wiatrochronu na działce.[Opracowanie Autorki]. 

Fig. 4. A scheme illustrating the mechanizm of wind-protecting vegetation on the 

site. [Author’s schemes]. 
 

3.2.Dom 

 

Główną inspiracją dla projektu nowego domu stał się przeniesiony do Zgorzelca 

„Dom Kołodzieja”. Odwołania do dawnych rozwiązań są najbardziej widoczne w 

bryle zewnętrznej nowego domu. 

 

 

 
 

Rys.5. Zdjęcia ilustrujące „Chatę Kołodzieja”. Od lewej: Stan pierwotny [7], stan po 

relokacji do Zgorzelca [fotografia autorki] oraz projekt [wizualizacja autork]). 

Fig. 5. Photographies of „Chata Kołodzieja”. From the left: original house [7], the 

house after the relocation to Zgorzelec [Author’s photo]and the new design [Author’s 

visualisation]. 
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3.2.1. Rozwiązania funkcjonalne 

 

Inspiracją rozwiązań funkcjonalnych również były analogie do zachowanego obiektu 

przysłupowego. 

PODDASZE

UŻYTKOWE

Więźba drewniana

PODDASZE

MIESZKALNE

Więźba drewniana

KONDYGNACJA

MIESZKALNA

KUCHNIA

WARSZTAT PRACY

Konstrukcja murowana
PIWNICA

Konstrukcja murowana

 

Rys.6. Schemat rozwiązań funkcjonalnych [Opracowanie Autorki]. 

Fig. 6. A scheme illustrating functional design of the house [Author’s schemes]. 

 

3.2.2. Koncepcja Domu 

 

           Na poniższych schematach elewacji zilustrowano różnorodność zastosowanych 

w konstrukcji domu materiałów oraz proporcje bryły domu i pomieszczenia gospo-

darczego. 

   
 

Rys.8. Elewacje projektowanego domu, kolejno: południowa, zachodnia, północna i 

wschodnia. [Opracowanie Autorki]. 

Fig.8. Facades of the new house: southern, western, northern, ea 

stern [Author’s schemes]. 

 

Parter mieści miejsca pracy obojga rodziców i spełnia funkcję reprezentacyj-

no-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. 

Piętro jest kondygnacją przeznaczoną dla całej rodziny. Na przedłużeniu klat-

ki schodowej znajdują się przejścia do ogrodu i oranżerii. Ta spełnia również rolę 

palarni i przejścia do przydomowego SPA w pomieszczeniu gospodarczym. Dla do-
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datkowego wydzielania przestrzeni (sypialnia, podest dla pianina) wykorzystano róż-

nicę wysokości (stopnie). 

Poddasze przeznaczono na potrzeby dzieci. Przewidziano dla nich stosunkowo 

małe pokoje oraz bardzo dużą strefę zabaw (sprzyja to wspólnemu spędzaniu czasu , a 

nie izolacji). Pokoje zlokalizowano od strony południowej, aby zapewnić ich opty-

malne oświetlenie. 

 

 
 

 

 

    
 

 

Rys.7. Rzuty projektowanego domu [Opracowanie Autorki]. 

Fig.8. Floor plans of the New house [Author’s schemes]. 
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3.2.3. 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

 
Rys.9. Schemat współczesnych i historycznych materiałów.[Opracowanie Autorki]. 

Fig.9. A scheme of modern counterparts of historical materials [Author’s schemes]. 

 

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 ścia-

ny z lokalnego kamienia polnego (w razie niedostatecznej ilości możliwe użycie rów-

nież bloków lub pustaków cementowo-glinianych), zagłębione w ziemi i oparte na 

ławach fundamentowych wykonanych na podstawie obliczeń zgodnych z normą. Mi-

nimalna grubość zewnętrznych murów fundamentowych odpowiada grubości ścian 

zewnętrznych (ok. 50cm). W przypadku fundamentu unikano jakichkolwiek pozio-

mych 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 budy-

nek (punktowe oparcie belek konstrukcyjnych), ze względów estetycznych w pozosta-

łej części będą one wyrównane do poziomu piętra. Teren wokół cokołu ma nieznaczny 

spadek wyprowadzony w kierunku na zewnątrz od budynku dla uniknięcia zawilgoce-

nia ścian odpryskami wody deszczowej 

  
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 ściany
2
 zwień-

czone kominami. 

 _________  
2 ściany z różnych materiałów będą w różny sposób osiadać. 
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Ściany parteru 

Poza wspomnianymi ścianami fundamentu, część będąca reinterpretacją histo-

rycznej izby zrębowej (przeszklenia), stanowi ścianę parteru. Przeszklenia zostały 

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

ze
ń

Lu
ty

, g
ru

dzie
ń

Marzec

Kwiecień

 

Rys.10. Schemat funkcjonowania żaluzji okiennych.[Opracowanie Autorki]. 

Fig.10. A scheme of  the mechanizm of Woodem window blinds [Author’s schemes]. 

 

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. Wy-

konano ją w technologii straw bale - wewnątrz drewnianego szkieletu umieszczono 

prasowaną słomę. Zapewniło to niskie koszty budowy (łatwy montaż, niska cena sło-

my i lokalnego drewna) oraz możliwość zastosowania efektywnego ogrzewania ścien-

nego.  

            

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

 
Rys.11. Schemat rozwiązania izolacji ściany.[Opracowanie Autorki]. 

Fig. 11. A scheme of the wall-insulation [Author’s schemes] 
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Stropy 

Wybrano między innymi strop drewniany belkowo-żebrowy wypełniony pły-

tami trzcinowymi lub wałkami owiniętymi uglinionymi warkoczami ze słomy.  

Drewniane wałki (o średnicy 4—5 cm i długości równej rozstawowi belek stropo-

wych) okręcone będą powrósłami ze słomy.
3
  

 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 płasz-

czyzny płyt spoinuje się zaprawą glinianą. Od dołu strop można wykańczać płytami. 

W projekcie zdecydowano się na wyeksponowanie konstrukcji drewnianej. 

Na ścianach fundamentowych przewidziano warstwę izolacji (ostatnia war-

stwa izolacji w ścianach). Następnie na wszystkich ścianach zewnętrznych i środko-

wej 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 równomier-

nego obciążenia ścian (z tej samej przyczyny konieczne jest ułożenie murłat pośrodku 

grubości ściany). 

 

Rys.12. Detal stropu.[Opracowanie Autorki]. 

Fig. 12. Slab details [Author’s schemes]. 

 
Belki stropowe połączone są z murłatami odpowiednim zaciosem dla uniknię-

cia przesuwania się belek. Nad częścią przeszkloną parteru (pn-wsch) strop oparty jest 

na słupach konstrukcyjnych, na których oparto wieniec.  

 _________  

3 Na 1 m długości belek stropowych potrzeba  8 wałków o średnicy 4—5 cm (około 12 kg słomy)(N). 

Murłata 

Obmurowanie murłaty od zewnątrz 

Deski podłogi 

Glina 

Uglinione wałeczki 

(izolacja) 

Belki stropowe 

Ściana 
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Nad piętrem strop drewniany belkowo-żebrowy jest nieco cieńszy niż nad par-

terem (nie ma tak dużej potrzeby izolacji cieplnej i dźwiękowe)j, natomiast nad klatką 

schodową strop ma niewielką grubość (belkowy albo żebrowy). Nie ma potrzeby eks-

ponowania konstrukcji więźby w częściach holu wejściowego i klatki schodowej 

(użycie stropu belkowo-żebrowego byłoby po prostu niepotrzebnym marnowaniem 

budulca). 

 

Ściany działowe 

Wykonane zostały z płyt słomianych grubości 5 cm, przybitych do drewnia-

nego 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 roz-

robioną 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 war-

stwą masy glinianej o grubości co najmniej 2 cm). Sposób przygotowania masy lek-

kiej gliny podano w normie BN-62/6737-01 MASY CEMENTOWO GLINIANE Z 

WYPEŁNIACZAMI [1].  

 

Dach 

Belki i murłaty tworzą konstrukcję usztywniającą podstawy dachu. Ścianką 

glinianą powinny zostać obmurowane murłaty z belkami od strony zewnętrznej i we-

wnętrznej 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 czte-

rostronnie 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.  

 

Rozwiązanie najważniejszych instalacji 

 

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 elek-

trycznej, pobór energii). Na terenie Wigancic znajduje się stacja transformatorowa PT-

73514 [2], dlatego istnieje możliwość wpięcia do sieci elektrycznej.  
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Modułami fotowoltaicznymi (przetwarzającymi energię solarną w prąd) zo-

stanie pokryta cała możliwa do wykorzystania część dachu domu zorientowana na 

stronę południową, jak również odpowiednia część dachu pomieszczenia gospo-

darczego i zadaszenia miejsc postojowych (panele słoneczne można stosować również 

jako pergole i zadaszenia ograniczające silne promieniowanie słoneczne). Optymal-

nym 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, inwer-

ter fotowoltaiczny, licznik energii (do systemu do sprzedaży do sieci) oraz odbiorniki 

energii.  

             Energia elektryczna pozwoli na zasilanie pomp instalacji wodno- kanalizacyj-

nej oraz instalacji grzewczej. 

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. Zastosowano też wymienniki odzyskujące ciepło z wywietrzanego powie-

trza. Kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania (art. 132 prawa budowla-

nego)[3], dlatego zdecydowano się na ogrzewanie płaszczyznowe – ogrzewanie w 

ścianach i podłodze, które nie powoduje wzbijania kurzu, co jest wyjątkowo ważne 

dla astmatyków i alergików.  Czynnik grzewczy zgromadzony jest w zbiorniku w 

piwnicy i ogrzewany przez grzałki elektryczne. 

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 wy-

łączenia 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 nor-

malnym trybie użytkowania budynku pozostaje ona zamknięta. Jednak w przypadku 

przerwania pracy wentylacji mechanicznej umożliwia korzystanie z kominka. 

Kolejnym pomieszczeniem, które ze względu na swoją funkcję wymaga od-

dzielnego 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 wen-

tylacyjnych. W kuchni przewidziano więc dodatkowy system filtracji powietrza. Skła-

da 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 
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jest wywiewane przez kratkę wentylacji mechanicznej. Kratka ta powinna być dodat-

kowo zabezpieczona filtrem przeciwtłuszczowym zamontowanym w lub przed kratką. 

Kierunek przepływu powietrza od głównych pomieszczeń do pobocznych (ty-

pu łazienka, kuchnia) powoduje, że zwiększa się krotność wymiany powietrza w naj-

bardziej wymagających pomieszczeniach. Świeże powietrze dociera najpierw do 

głównych pomieszczeń mieszkalnych. Przepływa następnie poprzez strefę pośrednią 

do pomieszczeń wilgotnych, co umożliwia np. szybkie wysychanie mokrych ręczni-

ków. Dzięki zasadzie ukierunkowanego przepływu, świeże powietrze zostaje wyko-

rzystane w optymalny sposób.  

Dodatkowo zdecydowano się na wykończenie wnętrz przy pomocy tynków 

glinianych ze względu na ich higroskopijność. Z tego samego powodu zdecydowano 

się na współczesne klepisko oraz pokrycie części podłóg drewnem impregnowanym w 

sposób naturalny. Zaproponowano również detale nawiązujące do historii regionu. 
 

 

Rys.13. Współczesne klepisko[4], detal lampy i kafla ceramicznego [Projekty Autorki]. 

Fig.13. Modernclay-floor [4]. Details of a lamp and a ceramic tile [Author’s design]. 

 

4. Podsumowanie 

 

             Celem projektu było unaocznienie faktu,  że kontekst historyczno-pzestrzenny 

może stać się znakomitym źródłem inspiracji dla projektów domów mieszkalnych 

odpowiadających współczesnym potrzebom przyszłych mieszkańców terenów wiej-

skich. Historia nie musi wykluczać nowoczesności, wręcz przeciwnie, może stanowić 

punkt wyjściowy do nieograniczonej liczby nowych rozwiązań. 

  
Rys.14. Wizualizacje projektowanego domu.[Opracowanie Autorki]. 

Fig. 14. Wisualisations of the designer house [Author’s Works]. 
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             Dla współczesnych potrzeb nawet najbardziej wymagających odbiorców 

można tworzyć domy w oparciu o znane od lat technologie, ubogacone o współczesne 

rozwiązania. Zaprezentowany powyżej dom udowadnia, że ekologiczne alternatywy 

budowlane, to nie współczesne novum, jednak  recepta na udaną architekturę miesz-

kaniową znana od lat. 
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