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"Architektura to zawsze namacalna materia. 
Architektura  nie jest abstrakcyjna, lecz konkretna. 

Projekt, czy zamysł przelany na papier to nie jest architektura, 
lecz mniej lub bardziej wybrakowana reprezentacja architektury, 

porównywalna  do nut w muzyce. 
Muzyka potrzebuje wykonania. Architektura potrzebuje realizacji.

Wtedy powstaje jej ciało. A ono jest zawsze  zmysłowe."
- Peter Zumthor1

Komórka jest elementem tkanki. Tkanka tworzy strukturę. Reaguje na bodźce zewnętrzne
światło   dotyk  zmiany  temperatury.  Komórki  nerwowe  umożliwiają  organizmowi  normalne
funkcjonowanie w danym środowisku. Zapewniają adekwatną odpowiedź w zależności od sytuacji
w środowisku zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. Neurony analizują informacje o stanie
wewnętrznym organizmu jak i zewnętrznym stanie otoczenia, przez co przygotowują organizm do
adekwatnej reakcji.2 Bynajmniej chodzi tu o to, że opracowanie tyczyć się będzie inteligentnych
systemów  do domu. Choć nazwa Komórka Wiejska wzięła się właśnie od tego, że reaguje na bodźce
(temperatura otoczenia,  wilgotność, pora dnia, pora  roku) odbiera je przekazuje  dalej, a wszystko
dla  właściwej  sprawności  organizmu-  budynku,  to   komórka  może  się  namnażać  umacniając
strukturę-lokalizację   w  tym   wypadku  dążącą  nie  tyle   do  autonomii  (energetycznej,
konsumpcyjnej), co to bycia prosumentem (w swej małej skali energii rozproszonej3).

1 Zumthor P., Myślenie architekturą, 2010, str 66, jest zawsze zmysłowe o ile projekt został potraktowany z należytą 
czułością i wysiłkiem interdyscyplinarnym. Pniewski określa to tak:”Architektura  jak każda sztuka ma swoją treść i
formę. Budownictwo wyraża tę formę i  architektura w kompozycji swej jest treścią rozwiniętą na tej lub w tej 
formie.” cytując dalej” Projekt jest materiałową podstawą kompozycji. Kompozycja  bez projektu nie istnieje, ale 
projekt bez kompozycji może być realizowany,  jak to można  stwierdzić w wielu przykładach  budowli które 
spełniają użyteczność, lecz nie są dziełami sztuki, otóż nie będzie to już  architektura. W architekturze projekt i 
kompozycja wzajemnie się przenikają, natomiast reguły, którym podlegają są różne i właściwie nieporównywalne”. 
Jak  bardzo  prawdziwe  jest  to stwierdzenie,  dodałabym nie  tyle kompozycji  co idei, założenia  projektowego, 
które ma  wpływ nie tylko na poziomie empirycznym na odbiorcę,  ma  wpływ na  kształtowanie się całego 
organizmu w mniejszym lub większym stopniu. Dlatego projektowanie jest tak odpowiedzialnym  zajęciem. 
Podobnie sprawa ma się w projektowaniu wnętrz, które mają stać się docelowym środowiskiem bytowym 
odbieranym wszystkimi  zmysłami bezpośrednio każdego dnia.  To jak zostaną ukształtowane wpływa też częściowo
na jakość życia. Na  architekcie  spoczywa odpowiedzialność czy budynek będzie  funkcjonował jako całość, nie  
stanie  się  uciążliwy, będzie  faktycznym schronieniem.  W tym tkwi całe piękno  architektury mieszkaniowej.

2 wikipedia.org, tkanka nerwowa, 17.06.2014
3 www.zielonapolityka.pl/images/pdf/demokracja_energetyczna_publikacja.pdf, 17.06.2014
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Ryc. 1: Autor: Trzeciak L.," Komórka
nerwowa", wiz.pl, 17.06.2014 



1. Przedmiot i cel opracowania

1. Uzasadnienie podjęcia tematu

Przedmiotem opracowania  są  wnętrza  części  wspólnej  i  segmentów Komórki  Wiejskiej-
Habitatu.  Celem natomiast  zwrócenie  uwagi  na  sposób funkcjonowania  takiego zespołu.  Tak w
ujęciu  holistycznym,  interdyscyplinarnym,  jak  i  wg  założeń  rozwoju  zrównoważonego  (tego
podejścia tyczyć się będzie opracowanie) w stosunku  do kształtowania przestrzennego środowiska
człowieka.

Czym jest rozwój zrównoważony (sustensywny)?  Jest   to taki sposób funkcjonowania,
który nie  tylko zapewnia zaspokojenie bieżących potrzeb, a nie zaprzepaszcza szans  przyszłych
pokoleń na  właściwe ich zaspokojenie. 

Choć  definicja  powstała w 1987 (wg Światowej Komisji ds Środowiska i Rozwoju ONZ)
wciąż  jest  bardzo  aktualna  i  odnosi  się  w  szczególny  sposób  do  współczesnego  podejścia
projektowego:

• w stosunku  do  nieodnawialnych  źródeł  energii  może  mieć  wpływ   właśnie   energetyka
rozproszona z gospodarstw  domowych. Pomóc w tym ma program dofinansowania  takich
inwestycji o nazwie  prosument4(na źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, systemy
fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne o mocy elektr. do 40
kWe, itd.)

• kapitału ludzkiego wraz z systemem wartości kulturą, przestrzenią i jej zagospodarowaniem
(zasoby  trudno  odnawialne)  na   które  mają  wpływ  właściwe  decyzje  na  szczeblu
samorządowym  

• równości  w  zaspokajaniu  potrzeb  wyższego  rzędu  w  procesie   rozwoju  gospodarczego
(eliminacja takich zjawisk jak alienacja społeczna, wykluczenie społeczne) 5 

4 www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-
programie 17.06.2014

5 www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP_5.pdf, 17.06.2014, str. 2
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Ryc. 2: Opracowanie własne, Jednocześnie 
analizowane elementy  ostatecznego projektu



Jaki bezpośredni wpływ ma  projektowanie w duchu rozwoju zrównoważonego na wnętrza Komórki
Wiejskiej:

• użycie materiałów o możliwie najniższym śladzie węglowym, również produktów lokalnych,
produktów na bazie drewna z upraw FSC

• korzystanie z umiejętności miejscowych rzemieślników i pracy własnej na miarę potrzeb

• optymalne  wykorzystanie światła naturalnego

• możliwość zastosowania pompy ciepła  sprzężonej  z płytą  fundamentową do zapewnienia
optymalnej  temperatury  wewnątrz  segmentów  prywatnych  i  części  wspólnej  (bez
dofinansowania wątpliwa opłacalność rozwiązania) brak grzejników, kotłowni, konieczności
gromadzenia paliwa

• potrzeba  zapewnienia miejsca na dodatkowy pion  w przypadku zrobienia drugiego pionu do
odzysku ciepła  z  wody szarej  lub  przy zastosowaniu  rekuperatora  z  odzyskiem ciepła  z
gruntowym  wymiennikiem  ciepła zapewnienia  miejsca  na rozprowadzenie instalacji

• zapewnienie  odpowiedniej  pojemności  cieplnej  w  przypadku  użycia  materiałów
konstrukcyjnych  które  nie umożliwią kumulowania  energii 

• użycie okapu kuchennego z obiegiem zamkniętym w wypadku użycia  rekuperatora

• (podobnie  jeżeli  miał  by  znaleźć  się  kominek  również   jedyną  możliwością  jest  układ
zamknięty komory spalania gdyby jednak inwestor  uparcie  chciał  kominek,  oczywiście  z
powietrzem doprowadzonym z zewnątrz)

• konstrukcja ścian również ma wpływ  na dobór  materiałów  wykończeniowych

• kształtowanie wnętrz tak  by zoptymalizować przestrzeń, stworzyć przestrzeń umożliwiającą
wchodzenie  w  interakcję  ze  środowiskiem,  grupą,  ale  także  zaspokajającą  wszystkie
potrzeby każdego z mieszkańców

• lokowanie  łazienki, kuchni  przy panelach  solarnych, nie tworzenie sztucznych podziałów
przestrzeni,  lokowanie  pomieszczeń  rzadziej  używanych  lub  gospodarczych  od  strony
północnej

Odpowiedni dobór instalacji wymaga 
fachowego doradztwa na etapie koncepcyjnym 
i sporządzenia  symulacji  kosztowych 6, a 
także symulację strat oraz zysków ciepła przez 
przegrody przeźroczyste, nieprzeźroczyste i 
wentylację.  

6 https://www.youtube.com/watch?
v=tKHdMKXXR1w,  17.06.2014
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Ryc. 3: Opracowanie własne, Nowe 
wartościowanie potrzeb



Sporządzenie  audytu energetycznego jest podstawą dalszego projektowania.  Wprawdzie  
generuje to koszty początkowe jednak pozwoli uniknąć  błędów,  które wpłyną na  to czy budynek 
będzie właściwie FUNKCJONOWAŁ.

Kolejną sprawą  jest uświadomienie  inwestora  w jakim środowisku tak naprawdę  chce żyć, czy  na
pewno rozsądnym okaże  się  kupienie  projektu katalogowego, który  nie  szanuje architektury  
natywnej i przypadkowej (taniej) działki z przypadkowym sąsiadem.

Mieszkanie  wspólnotowe szerzej  traktuje   rozwój  zrównoważony  przenosząc  go również na
kwestie  społeczne  i  wiąże  je  nierozerwalnie  z   architekturą.  Współistotne  stają  się  tak  kwestie
ekologicznego, pasywnego  budowania  jak i  to  czy budynek będzie zacieśniał więzi,   będzie
otwarty na okolicę  i ludność. 
RZ  ma swoje  odniesienie bezpośrednio do założeń wspólnotowych (couhousingu)7rozpatrywanych
w trzech filarach wg Strategii Umiaru8

7 http://www.getresponse.pl/archive/cobabitatnewsletter/Publikacja-o-autonomii-cohousingu-i-budownictwie-
naturalnym-49895904.html?show_schedule=yes&u=S7z4, 17.06.2014

8 http://progg.eu/?p=6346, 18.06.2014
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Ryc. 4: Anna Wolska, Na czym polega cohousing, 

Ryc. 6: Fot. google.pl/ maps, widok na 
miejsce inwestycji, 18.06.2014

Ryc. 5: Fot. własna, Widok z miejsca 
inwestycji Komórki Wiejskiej



2. Streszczenie  pracy

Na  wstępie  opisana  została  idea projektowa, która odnosi się bezpośrednio także i  do
projektowania wnętrz. W  dalszej części wyjaśnione  zostanie czym jest mieszkanie  wspólnotowe,
posiłkując się literaturą. Jakie  były jego początki,  jak się rozwijało i jakie formy może przyjąć
również  w  Polsce.  Opisany  zostanie  kontekst  lokalny  i  założenia  samej  Komórki  Wiejskiej  w
stosunku do jej mieszkańców, kultury lokalnej, środowiska.  Na koniec rozdziału  przedstawiona
zostanie sama bryła Habitatu Komórki Wiejskiej oraz inspiracje do podjętego tematu pracy.

Rozdział drugi odnosić się będzie  bezpośrednio  do części budowlanej. Omówiony zostanie
dobór   materiałów  oraz  technologii  i  ich  wpływ  na  funkcjonowanie   samego  budynku  oraz
użytkowników. 

W trzecim rozdziale szczegółowo potraktowana zostanie koncepcja wnętrz, współzależna od
nasłonecznienia, sposobu funkcjonowania zespołu oraz samych rodzin. Każdy segment przypisany
jest  innej rodzinie, jest to strefa  prywatna mająca na celu zapewnienie optymalnych warunków  do
zapewnienia  miejsca  na  realizację  potrzeb  indywidualnych.  Wnioski  projektowe   wyciągnięte
zostaną   na  podstawie   wywiadów z  rodzinami  oraz  wspólnie  z  nimi  określone  zostaną  profile
funkcjonalne,  bez  sztucznego  dzielenia  przestrzeni.  Osobno  opisana  zostanie  część  wspólna,  na
którą składa się strefa  rekreacyjna i gospodarcza, także w odniesieniu do zagospodarowania terenu
działki. 

W dalszej  części  mając  na  uwadze  wszystkie  dotąd  zebrane  informacje  w  poprzednich
rozdziałach  technologiczne,  funkcjonalne  i  estetyczne  przedstawione  zostaną  zaprojektowane
wnętrza  przy  użyciu  specjalnie   dobranych  materiałów  wykończeniowych,  mebli  i  oświetlenia
charakteryzujących  daną  rodzinę  i  spełniających  ich  oczekiwania.   Jako  punkt  zaczepny
wykorzystany  zostanie  „blick”,  tj.  mocno  zapamiętana  scena  z  filmu,  wybranego  drogą
skojarzeniową,  powiązana  z  elementem  najbardziej  charakterystycznym  dla  danej  rodziny,
podkreślającym jej  indywidualizm.   Taki  swoisty element  będzie  dominantą,  każdego z  domów
(segmentów).

3. Wykorzystane programy

Adobe Photoshop CS5

ArchiCAD 17 wersja  edukacyjna

Libre Office

Artlantis 5 wersja edukacyjna

3ds MAX 2014 wersja  edukacyjna
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4. Analiza SWOT

Analiza odnosi się do założenia wspólnotowego choć powinna także  szczegółowo odnieść
się do wnętrz. Dlatego też zostanie sporządzona  odrębna w części  projektowej pracy. Do słabych
stron analizy powinno się jeszcze dodać

• dostępność do osób kompetentnych, mogących obiektywnie doradzić w wyborze technologii,
czy systemu

• brak świadomości społecznej co do tego jakie  konsekwencje mają decyzje inwestorów na
późniejsze  użytkowanie obiektów

Punkty zostały podane osobno, ponieważ mają największy wpływ na powodzenie inwestycji.
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Ryc. 7: Opracowanie własne, Analiza SWOT



4. Społeczne uwarunkowania funkcji

1. Cohousing

Środowisko lokalne to gromada ludzi zamieszkujących ograniczone i względnie izolowane 
terytorium, posiadających i ceniących wspólną tradycję, wartości i symbole, instytucje usługowe i 
kulturowe, świadomych jedności, odrębności i gotowości do wspólnotowego działania, żyjących w 
poczuciu przynależności i wewnętrznego bezpieczeństwa9. Cohousing jest zamieszkaniem w takim 
środowisku w sposób świadomy poprzez wybór tego miejsca i rodzin o podobnym poczuciu 
przynależności  do tego środowiska, stworzeniu  przy tym „schronienia”- domu/ mieszkania  dla  
swej rodziny, ale również miejsc, które umożliwią wchodzenie w interakcje z tym środowiskiem.

Pojęcie  odnosi  się  zarówno  do  małych  zespołów,   jak  rozbudowanych  tkanek.  Profesor
Zbigniew Bać10 w  założeniach Habitatu wyznacza  granicę liczebności do tego  by takie środowisko
mogło funkcjonować poprawnie od 3 do 150 rodzin11. Powyżej  tej liczby mamy  do czynienia już  z
odhumanizowaniem tej przestrzeni, wyobcowaniem i anonimowością. Podstawą  Habitatu są  ludzie,
którzy   go  tworzą.  W  wyniku  utworzenia  się  wspólnoty  powstaje  architektura  (przy
interdyscyplinarnej współpracy wielu środowisk, w tym  architektów).

9 Pilch T., Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika społeczna, Pilch T., Lepalczyk I. 
(red.), 2003, s. 155-173

10 Prof. dr inż. arch.. Urodzony w Rzeszowie, jest architektem, profesorem Katedry Projektowania Architektury 
Mieszkaniowej, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, na której studiował. Dyplom uzyskał w 1956 
roku. Pracę doktorską obronił w roku 1967. Obecnie pracuje także na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 
1980-1983 był wykładowcą na Uniwersytecie w Mosulu (Irak). Twórca Szkoły Naukowej HABITAT, którą 
zainicjował w 1985 r., której warsztaty i konferencje odbywają się cyklicznie. Redaktor wydawnictwa HABITATY, 
przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kultury Ekologicznej „Dwór Czarne”, Jelenie Góra, członek Komitetu
Naukowego Międzynarodowej Konferencji „City and Culture”, Sztokholm, Szwecja 2000-2001, członek Komitetu 
Architektury i Urbanistyki, PAN od 1991, przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii 
Nauk (od 2003), członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich, odznaczony 
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI (1987) oraz ponownie za wybitne zasługi na rzecz 
ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury (maj 2014)

11 www.getresponse.pl/archive/cobabitatnewsletter/Publikacja-o-autonomii-cohousingu-i-budownictwie-naturalnym-
49895904.html?show_schedule=yes&u=S7z4, 18.06.2014
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Ryc. 8: Przykład  zabudowy 
wspólnotowej w układzie 
centralnym oraz jako przykład 
budynku wielorodzinnego



Co łączy zespoły cohousingowe :

• podział na część wspólną (publiczną, ewentualnie półpubliczną) oraz prywatną,

• to  że  wspólnota  zawiązuje  się  świadomie.  Znajomość  swojego  sąsiada  z  jego  wadami  i
zaletami oraz  akceptacja ich,  jest niewątpliwym  atutem w  samej  fazie  zawiązywania się
wspólnoty, ponieważ jeżeli coś  jest nie do zaakceptowania  wówczas można wcale  do niej
nie przystąpić (działanie podobne jak w związku partnerskim)

• proces   uświadamiania  potrzeb   i  możliwość  uczestnictwa  przyszłych użytkowników w
każdym  etapie  projektowania  tak  koncepcji,  właściwego  projektu,  po  wykonawstwo
(partycypacja mieszkańców w całym procesie)

• cel utworzenia grupy- strategia umiaru w duchu rozwoju  zrównoważonego, mieszkańców
wcale  nie musi łączyć wspólna ideologia,  a jedynie idea, ponieważ nie jest to sekta, są to
całkowicie odrębne  rodziny,  które znają się, tolerują i potrafią współdziałać, dyskutować,
wspólnie rozwiązywać  konflikty. 

• końcu  celowo  zaprojektowana  przestrzeń  umożliwiająca  wchodzenie  w  interakcje
mieszkańców lub  wycofanie się ich z tej przestrzeni  gdy poczują taką potrzebę.

Jeżeli  chodzi o różnice  w  zabudowie  wspólnotowej mamy  do czynienia z ich 
różnorodnością na  szczeblu formalnym i ideowym (filozofii funkcjonalnej)12. Formalne albo może 
raczej  funkcjonalne wynikają  z układów  części wspólnej, zagęszczenia  zabudowy mieszkań czy 
budynków. Niezależnie od  tego czy są to punktowce, płaszczyznowe, galeriowce,  zabudowa 
szeregowa, czy  budynki wolnostojące połączone siecią zależności. Czy część wspólna  odcina  się 
całkowicie od  strefy publicznej  czy  z nią koreluje.  Różnic jest wiele, wynikają one z  założeń 
wspólnoty i przynajmniej  powinny być wynikiem konsensusu poglądów poszczególnych rodzin  je 
stanowiących. Istotniejszy  wydaje  się wymiar filozoficzny w podejściu do środowiska  naturalnego
i lokalnego (mikrośrodowiska, kultury i wartości) oraz  samego człowieka. 

12 Idem R., E-cohousing, red. Bać Z. Habitaty pro-eko-logiczne, 2009, str 35
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2. Przykłady ze świata

Idea   living  communites-  żyjących   wspólnot  wywodzi  się  z  Danii.  Inicjatorem spotkań
świeżo  zawiązującej  się  wspólnoty  i  pomysłodawcą  był  architekt  Gudmand-Hřyer. W  1964
opracował z grupą przyjaciół pierwszą koncepcję ideową. Nie udało się jej zrealizować. Swoją ideę
zaszczepił jednak w innych  publikując owe poglądy w artykule  pt.  Brakujące ogniwo pomiędzy
utopią  a domem jednorodzinnym13 . W 1972 powstał pierwszy habitat, zaprojektowany przez  dwoje
architektów Bjerg i Dyreborg. Projekt zakładał 27 budynków. Były to osobne  budynki położone jak
najbliżej siebie z jednym  domem wspólnym i osobno  wydzielonym parkingiem na uboczu działki.

13 Wolska A.Historia  cohousingu,http://www.getresponse.pl/archive/cobabitatnewsletter/Publikacja-o-autonomii-
cohousingu-i-budownictwie-naturalnym-49895904.html?show_schedule=yes&u=S7z4, 18.06.2014

12

Ryc. 9: cohousing.pl, Projekt  zabudowy wspólnotowej J. Gudmand-Hřyer, Dania 
1964, 18.06.2014

Ryc. 10:Wolska A. Przykłady 
kształtowania przestrzeni wspólnej w 
habitacie  
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Ryc. 11: ntv1.pl Bać  Zbigniew, Dania  Habitaty szeregowe o 
strukturze liniowej Ryc. 12: Pallado J. Habitaty punktowo-

powierzchniowe, Część wspólna habitatów 
powierzchniowych



3.  Polska, Habitaty prof. dr. inż. arch. Zbigniewa Bacia

Architektura  to sztuka i umiejętność organizacji przestrzeni życia człowieka, jest bardziej  filozofią 
aniżeli zbiorem wytycznych do projektowania.

Habitat, Zbigniew Bać14

Habitat  jest  to  środowisko  życia,  które  zapewnia   optymalne   warunki  dla  rozwoju
organizmów, a w odniesieniu do architektury mieszkaniowej  jest  to optymalne środowisko dla
człowieka,  umożliwiające   mu  rozwój  wieloaspektowy  (  ekonomiczny,  społeczny,  duchowy,
fizyczny).   Takie  środowisko  zawsze  powinno być  kształtowane indywidualnie  i  w kontekście
zaistniałej sytuacji przestrzennej.

W  podejściu   antropocentrycznym  najważniejsze  jest  prawo   człowieka   do
samorealizowania  się   i  samookreślenia   w środowisku życia15,   ale   czy antropocentryzm jest
właściwym traktowaniem środowiska? Rozpatrując tą kwestię pod kątem filozoficzny, skłaniam się
jednak w stronę wypośrodkowania  wartości, kompromisu  pomiędzy człowiekiem, a  podejściem
biocentrycznym16, gdzie najważniejszym postulatem jest  nie przekształcanie natury w środowisko
człowieka,  myślę że o ile jest to słuszne podejście nie ma  narzędzi  do tego by faktycznie mogło
zostać realizowane na skalę mającą faktyczny wpływ na świadomość ludzi i sposób postępowania.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że biocentryzm wyznaje  filozofię   strategii umiaru, gdzie
człowiek powinien wyjść z systemu konsumpcji, porzucić  bierną postawę i uaktywnić cały swój
możliwy potencjał by służyć naturze.

W kontekście Komórki Wiejskiej realizowane  było by to poprzez zastosowanie możliwie
optymalnych  technologi,  wykorzystywanie  energii  słonecznej,   minimalizację   wpływu  na
środowisko-ingerencji  w  teren,  kompresowanie  powierzchni   zabudowy  oraz  postulat   energii
rozproszonej z gospodarstw  domowych.

 

14 Bać Z.,Habitaty pro-eko-logiczne, 2009, str. 14
15 Kwiatkowska A. , Homo sociologicus:chaos a zrównoważony rozwój habitatu, red. Bać Z. Habitaty- zrównoważony 

rozwój środowiska mieszkaniowego, 2010, str.22
16 Sikora A. Zrównoważony rozwój- spojrzenie porządkujące...,http://progg.eu/?p=6346, 18.06.2014
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Ryc. 13: Bać  Zbigniew,  Habitat  Wojcieszyce, 
Terra Habitare dla 15 rodzin



Polskie Habitaty dopiero raczkują, przedstawiony na Ryc.13 Terra Habitare dedykowany dla
piętnastu  rodzin  nie  powstał,  choć  została  mu  udostępniona  przez  władze  Sobótki  działka
budowlana.  Realizacje, które mają znamiona  habitatu np. powstanie pierwszej w Polsce Wioski
Dziecięcej nie kształtowały się świadomie wg celów i założeń filozofii cohousingu, przekładając
cele kompensacyjne i resocjalizacyjne bardziej względem jednostki niż grupy. 

Założenia Terra Habitare:

Mieszkańcy w  swym działaniu uprawiali by ziemię na podwalinach permakultury17  opartej
o  naturalne  procesy  zachodzące  w  przyrodzie  optymalnie   wykorzystując  potencjał  działki,  z
konsumentów   stając  się  producentami   na  własne  potrzeby  bez  nadmiernego  eksploatowania
środowiska, czyli działali na zasadzie eko wioski.18 Mieszkanie  wspólnotowe  daje przestrzeń  do
zaspokajania i takich potrzeb. 

 Działka umiejscowiona jest całkowicie na uboczu. Budynki miały zostać wzniesione rękami
przyszłych  mieszkańców z  gliny pozyskanej  w okolicy również  w technologi  strawbali.  Użycie
naturalnych  materiałów  i  następnie  konsekwencje  ich  użycia  w  różny  sposób  miało  być
monitorowane podczas użytkowania.  

Eko wioska miała liczyć 16 budynków  w tym 15 segmentów mieszkalnych i 1 dom wspólny.
Segmenty  wyposażone miały zostać w panele solarne, ale już we własnym zakresie danej rodziny.
Układ przestrzenny działki przedstawiony został na Ryc.13.  

Jeżeli  chodzi  o  inne  przykłady   polskie  są  to  przyjazne   osiedla   mieszkaniowe
uwzględniające założenia cohousingu, nie będące osiedlami zamkniętymi (np. projekt biura Mellon
Architekci, Szczecin), czy całe dzielnice mieszkaniowe złożone kilku „habitatów” (koncepcja Nowe
Polkowice19),  zespoły mieszkań  (zespół  mieszkaniowy Duży Staw w Katowicach,  arch.  Pallado
Jan20), itd. Małe wspólnoty napotykają trudność na drodze legislacyjnej, gdzie najodpowiedniejsza
przy skali  takiej   jak  w wypadku Komórki  Wiejskiej,  czy  Terra  Habitare  wydaje   się   spółka
cywilna.

17 http://permakultura.com.pl, 19.06.2014
18 Idem R. , E-cohousing, red. Bać Z. Habitaty pro-eco-logiczne, 2009, str. 31
19 Stangel M., Elementy proekologicznego kształtowania formy urbanistycznej nowych dzielnic miejskich, red. Bać Z.,

Habitaty-pro-eko-logiczne, 2009, str. 77-78
20 Pallado J., Habitaty punktowo-powierzchniowe, red. Bać Z., Habitaty – zrównoważony rozwój środowiska 

mieszkaniowego, 2010, str. 40-42
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5. Analiza Komórki Wiejskiej względem układu przestrzennego

1. Tożsamość  miejsca 

Komórka  Wiejska  będzie małym zespołem mieszkaniowym. Ta kameralność przestrzeni
powodować będzie  nie tylko poczucie  bezpieczeństwa. Fakt, iż mieszkańcy znają się powoduje, że
ufają sobie nawzajem, mogą  powierzyć  bez obaw  opiece swoje dzieci sąsiadowi,  więzi społeczne
zacieśniają się, miejsce  jest  otwarte i przyjazne  nie tylko mieszkańcom. Przez nie  zamykanie
przestrzeni wtapia  się w krajobraz  nie tylko przestrzennie, a mentalnie. Wspólne atrium daje  wiele
możliwości  do tego  by obcować z sąsiadem wchodzić z nim w interakcję.  Nawet jeżeli będzie   to
mijanie się  w drodze do pracy. Świadomość tego, że ma się  przestrzeń prywatną z drugiej  strony
daje  poczucie  niezależności, prywatności i „oddechu”.

2. Historia wsi Wieża

Najstarszy  istniejący  dokument w  którym jest nadmieniona  nazwa wsi pochodzi z  1294 r.
Prawdopodobnie  została założona  przez  kolonistów niemieckich w XIII w.  Wieża   do  1945 r.
dzieliła się na wieś  górną i dolną (Nieder-Wiesa i Ober-Wiesa)21.  Poddając  analizie ostatnie  50 lat
funkcjonowania  wsi  zaobserwować  można   w   dalszym  ciągu   różnice   także  w  sposobie
zagospodarowania   przestrzennego  wsi  i  jej  funkcjonowania.  Zabudowa   części  „dolnej”
kształtowała się wokół  kościoła ewangelickiego, który  rozebrany został  w 1949 r. i traktowana
była jako obszar podmiejski, także ów kościół do  II wojny światowej służył mieszkańcom Gryfowa
Śląskiego. Część „górna” wsi miała charakter typowo rolniczy.22

Wieża liczy 426 ha. Struktura wsi  jest  rozproszona względem drogi głównej powiatowej o
zabudowie  typowej  dla  obiektów   wiejskich  okresu  XX  w.   budowanych  na  terenie  Pogórza
Izerskiego. Cechy gospodarstw  to zabudowa  zagrodowa z podwórzem centralnym,  nieogrodzony
teren gospodarstw,   budynki   mieszkalne,  mieszkalno – gospodarcze  i  gospodarcze,  głównie na
planie prostokąta,  z dachem dwuspadowym krytym karpiówką grafitową  lub czerwoną,  z układem
kalenicowym względem drogi głównej. 

Analizie poddanych  zostało ostatnie 50 lat  funkcjonowania wsi, głównie części dolnej (50

21 www.gryfow.pl, 17.06.2014
22 Olczak M., Dzieje Gryfowa Śląskiego i zamku Gryf, 2001, str.71-75

gospodarstw  rolnych)   mającej  znamiona
funkcjonowania wspólnotowego. 
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Ryc. 14: google maps, Mapa  Wieży 
odległość do miasta



W  latach  60  wieś  miała  jeszcze  charakter  rolniczy,  z  gospodarstwami   o  zabudowie
zagrodowej. Produkcja  rolna do 5 ha odbywała się w 80 %  wsi górnej. Zaspokajała ona potrzeby
mieszkańców, ale także była ich jedynym źródłem dochodu. Uprawiano głównie zboża, ziemniaki
buraki cukrowe, len,  kukurydzę. Także hodowla zwierząt towarzyszyła  każdej zagrodzie, głównie
na własne potrzeby. Istniała jedna hodowla koni funkcjonująca do dnia dzisiejszego.

Przemiany polityki rolnej   stopniowo doprowadziły  do specjalizacji  gospodarstw powyżej
5 ha. We wsi pozostały na dzień dzisiejszy 3 gospodarstwa rolne posiadające do 100 ha,  również
dzierżawiące ziemię. W latach 90  mieszkańcy  główny dochód uzyskiwali wyjeżdżając okresowo
do Niemiec. Pomimo niskich kosztów utrzymania i warunków do tego  by  gospodarstwa  mogły
być  niezależne konsumpcyjne,   przestały produkować  żywność na własne potrzeby.   Zaplecze
gospodarcze  niszczało, proces ten trwa nadal. Nie  wykorzystywany jest potencjał terenu. 

Subiektywna  ocena  funkcjonowania  wsi w oczach mieszkańców:

Analizowane jest  jedynie 50 lat,  ponieważ  jest okres, którym można  poddać  weryfikacji ów
analizę ze wspomnieniami żyjących  mieszkańców wsi, osobami w średnim i podeszłym  wieku
którzy  byli  świadkami  przemian  i  mogą  się  oni  do   nich  ustosunkować.  Subiektywizm oceny
wynika  z  tego, że nie są  analizowane  fakty historyczne, a jedynie podania słowne. 

Mieszkańcy  w  okresie  żniw  ustalali  harmonogram  i  kolejność  prac,  cała  omawiana  część  wsi
pomagała  po  kolei  każdemu  gospodarzowi.  Zbierano  się  na  wspólne  obiady   gdzie  posiłki
przygotowywano  masowo,  plan pracy zakładał podział na role , były osoby od gotowania,  od
maszyn od  pracy fizycznej od  opieki na dziećmi, dzieci uczestniczyły w pracach.  Zabudowa nigdy
nie  była  wydzielana płotem  bo i po co,  skoro właśnie wszyscy się znali,  wiedzieli co jest kogo.
Grodzone   były  jedynie   zwierzęta,  płot   utrudniał  by  współpracę,  ale   także  prace  maszyn.
Najlepszym dowodem na  poczucie  bezpieczeństwa i zaufania było to, że nikt na noc nie zamykał
domostw na klucz. Przed intruzem ostrzegał pies.  Zabudowa  zagrodowa  wynikała oczywiście z
funkcji gospodarstw. Część tzw. wspólna ruchoma znajdowała się u sołtysa wsi,  gdzie składował on
maszyny  rolnicze  do których  każdy miał dostęp.  Osoby,  które  potrafiły, zajmowały się naprawą.
Nie  było problemu z tym, że jak kogoś poproszono o pomoc,  odmówił. Gdy komuś spłoną dach
wieś solidarnie  pomagała w odbudowie. Miejscem spotkań licznych imprez były prócz podwórzy
sąsiedzkich  dla   bardziej  kameralnych  imprez,  zabawy wiejskie  w świetlicy.  Odbywały się  one
często.  Organizowała je  Rada Sołecka z sołtysem lub grupa mieszkańców za zgodą rady. 
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Ryc. 15: google maps, gęstość zabudowy



Na prywatnych łąkach  gospodarze zostawiali miejsce dla dzieci na boiska  do siatki, piłki
nożnej, latem po ciężkiej pracy  kąpano się w rzece Kwisie  nad którą budowano prowizoryczne
tamy, ale też nad Jeziorem Złotnickim lub stawami należącymi do stadniny.

W  moim  domu  również  nie  były  zamykane  drzwi.  Nie   było  barier.  Dzieci  ze  wszystkich
gospodarstw po wykonaniu swoich obowiązków urządzały wyprawy po terenie, robiąc  niezliczone
szałasy w lasach i nad stawami, korzystając optymalnie z zostawionej im  do dyspozycji przestrzeni.
Nikt nie miał nic  przeciwko temu. Dom nie ograniczał się do czterech ścian i ciasnego ogrodu,
domem nazywaliśmy naszą wieś. W latach 90 tych wszystko uległo zmianie  miało na to wpływ
wiele  czynników wewnętrznych w strukturach rodzin, ekonomicznych brak pracy i opłacalności
upraw  na małą skalę, społecznych, oraz  zewnętrznych. 

Jasne  wydaje  się to,  że  wieś miała charakter  wspólnotowy.  Z silnym poczuciem tożsamości
miejsca społeczności lokalnej. 

3. Eksurbanizacja. Problematyka zabudowy terenów  wiejskich, na 
przykładzie wsi Wieża

Jak zostało napisane  wyżej Wieża posiada  nieformalny podział  na dolną i górną. Tendencja
zabudowy wygląda następująco. Podmiejskie  działki zostały  podzielone maksymalnie  jak  to tylko
możliwe   na  działki   budowlane   przez  prywatnych  inwestorów.  Następnie   sprzedane
przypadkowym osobom.  Czego konsekwencją są nieporozumienia  co  do  korzystania  z dróg
wewnętrznych  ,  kłótnie  sąsiedzkie   i  narastające  konflikty  pomimo   określonych   notarialnie
sposobów  użytkowania. Powoduje  to w konsekwencji  wycofywanie się  mieszkańców  w swój
własny teren prywatny, zamykanie  na lokalną społeczność i  jej problemy, nieprzyjmowanie  faktu
uczestnictwa  w tej  społeczności, brak poczucia  bezpieczeństwa  i  zaufania. 

Przemiana  wsi idzie  jak  to gorzko  zwykli  określać mieszkańcy w kierunku uczynienia z niej
dzielnicy Gryfowa Śląskiego. Jedna  z dróg wewnętrznych   do podzielonych działek  uzyskała
oficjalną nazwę Ulicy Wieża w miejscowości Wieża. Dotychczasowy  brak planu zagospodarowania
przestrzeni  i tego typu  działania są dowodem  braku pomysłu i na  nieracjonalne  kształtowanie
przestrzenne środowiska mieszkaniowego  człowieka przez władze Gminy. 
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Ryc. 16: zdjęcia własne, osie widokowe z 
terenu inwestycji



Nie wykorzystany zostaje  potencjał  jaki posiada  teren  wiejski, gdzie  zarzutem  nie jest to,
że  wieś   się  rozrasta,  a   to  że  jest   to  robione w sposób nie  uporządkowany.  Obszar  nie   jest
traktowany  w  kontekście  zrównoważonego  rozwoju. Zjawisko  to w literaturze  nazywane  jest z
ang. urban sprawl23. Fala  przemieszczeń zaczęła  się  w latach 90 i  trwa nadal. Niesie  to za sobą
wiele  niekorzystnych  skutków,  które  wymieniłam wcześniej, ale   należą do nich  także  problemy
infrastruktury, związane  z kulturą  regionu i środowiska  lokalnego, problemy komunikacyjne.

Ni  mniejsze  opracowanie   nie  jest  odpowiedzią   na   ten  problem,  jest  tylko  podjęciem  próby
zdefiniowania  go, jak i ukazania  możliwości jakie daje w tym wypadku mieszkanie wspólnotowe w
duchu  zrównoważonego rozwoju. 

23 Nawrot B., Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce [w] 
Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot i J. Pokładecki, Poznań 2011, s. 169 - 186.
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Ryc. 17: Kaszuba M., Projekt podziału działki nr 13

Ryc. 18: google maps, Podziały działek  
we wsi dolnej, Wieża



W Stanach Zjednoczonych w latach 90-tych powstał ruch zwany new urbanism. Był reakcją 
na zauważalny wówczas problem współczesnej urbanistyki tj. rozlewania się miast. Choć w Polsce 
szeroko krytykowany przez współczesnych urbanistów jako przestarzały poniekąd jest próbą 
odpowiedzi na zjawisko urban sprawl. Przedstawiciele tego nurtu zakładają wytyczne kształtowania
krajobrazu, którego struktura opiera się o model planowania przekrojowego (Transect Planing), czyli
stopniowego przejścia od krajobrazu naturalnego do miejskiego. Składowe tego modelu to T1 – 
rezerwa naturalna, T2 – krajobraz wiejski, T3 – krajobraz podmiejski, T4 – miasto, T5 – centrum
miasta, T6 – rdzeń miejski i D – dystrykt specjalny24. Głównym zarzutem w odniesieniu do tego 
modelu jest to, że narzuca sztywne sztuczne ramy urbanistom. Rozsądnym wydaje się poszukiwanie 
nowych dróg rozwoju urbanistycznego. Wojciech Januszewski wymienia zjawiska społeczne, 
gospodarcze i przestrzenne, które mogły mieć wpływ na to jak zaczęła przeistaczać się wieś Wieża25:

• Nieracjonalne wykorzystanie gruntów spowodowane bezplanową, niskointensywną 
zabudową.

• Zanikanie otwartego krajobrazu naturalnego i uszczuplenie terenów rolniczych.

• Rozdzielenie miejsca pracy i zamieszkania (długie dystanse samochodem).

• Powstanie przeskalowanych monokultur funkcjonalnych.

• Nadmierne natężenie ruchu drogowego.

• Rozrost infrastruktury komunalnej i drogowej.

• Brak odpowiednich usług.

• Zanik życia na ulicach i brak więzi społecznej.

• Mała aktywność fizyczna.

• Przemieszczenie funkcji mieszkaniowej do strefy podmiejskiej.

• Degradacja śródmieść.

24 Januszewski W., Nowy urbanizm: Zrównoważony rozwój środowiska przestrzennego, red. Habitaty – 
zrównoważony rozwój środowiska mieszkaniowego, 2010, str. 111-119

25 Tamże, str. 112
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Ilustracja 1: Januszewski W, 
Nowy urbanizm 



4. Walory krajobrazowe okolicy  

Teren  Habitatu znajduje  się w obszarze  zmeliorowanym,  ważnym  zadaniem projektowym 

(dla  architekta  krajobrazu) będzie uregulowanie  stosunków  wodnych  poprzez odpowiedni dobór 
roślinności z uwzględnieniem fitocenozy roślinności  lokalnej. Działka jest ukształtowana  w ten  
sposób, że  woda  z pobliskich pół  spływa  po jej  całym obszarze  do rowu  melioracyjnego  przy 
drodze powiatowej,  w kierunku  Doliny  Rzeki  Kwisy.  Niezbędne okazuje  się  wykonanie  rowów
melioracyjnych z roślinnością, która umożliwi retencję  wody także cieków  wodnych.  Jako  system
połączony z  przydomową oczyszczalnią ścieków z filtrem gruntowo- roślinnym  i drenażem 
rozsączającym na  odcinku około 300 metrów. Planowane  jest  w najpłytszej  części  działki  
wykonanie  stawu kąpielowego, którego  filtrem również ma być roślinność. 
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Ryc. 20: stawykapielowe.pl, 
Przykłady eko stawów 

Ryc. 19: Świerkosz K., Cenne przyrodniczo siedliska i ich zespoły w 
północno- zachodniej części Pogórza Izerskiego –

 analiza struktury i powiązań w krajobrazie



Obszar  Doliny Rzeki Kwisy i pobliskie Jezioro Złotnickie (10 minut drogi), czy Leśniańskie

(20 minut drogi), a także bliskość do Gór Izerskich (około godziny drogi), liczne  szlaki rowerowe 
stanowią  walory działki. Z planowanego miejsca  zabudowy z każdej  jej strony roztaczają się  
widoki  na góry, dolinę, lasy i łąki. Widoczny jest Stóg Izerski i Śnieżka, widok na  Zamek Gryf i 
Kapliczkę Św. Anny w Proszówce oraz panorama Gryfowa Śląskiego z wieżą ratuszową. 

Układ przeszkleń w segmentach dostarczać będzie  wnętrzom różnorodność widokową 
bez  szkody dla któregokolwiek  z nich.  Osie  widokowe przedłużać będą wnętrza dając 
poczucie przestrzeni, takie  samo  jak  daje rozproszony układ  zabudowy wsi górnej.
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Ryc. 21: Świerkosz K. Roślinność Pogórza Izerskiego

Ryc. 22: Opracowanie własne, na podstawie 
mapy ewidencyjnej, Ukształtowanie terenu i 
ciek wodny



6. Koncepcja idei plastycznej i formy architektonicznej

1. Bryła budynku i jej elementy

W maju 2014 r.  prof. dr. inż. arch. Zbigniew Bać opracował  dwie koncepcje  bryły Habitatu
Wieża  dedykowane  omawianej  działce.  Na  podstawie   map  sytuacyjno-wysokościowych  i
warunków  zabudowy   przedstawionych  przez   Gminę   Gryfów  w  stosunku   do  dwóch  już
wydzielonych  działek.  Pierwsza  koncepcja   zakłada   zwartą  zabudowę  szeregową  typu
gniazdowego,  sytuowaną  względem południa,  gdzie  wspólne   atrium  znajduje   się  od   strony
wschodniej  (zmiana  względem  przedstawionej  niżej  koncepcji  nastąpiła  po  oględzinach  działki
przez pana profesora w maju 2014 r.  ) Koncepcja  wymagała by  wystąpienia  o nowe  warunki
zabudowy traktując  zabudowę jako liniową  i zmieniając charakter inwestycji. Neowernakularyzm
w symbolicznym odniesieniu do  zabudowy zagrodowej.
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Ryc. 23: Bać Z. Habitat Komórka Wiejska, przekrój

Ryc. 24: Inne przykłady  zabudowy  
mieszkaniowej atrialnej z centralnym 
podwórzem
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Ryc. 25: Bać Z. Habitat Komórka Wiejska, bryła
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Ryc. 26: Bać Z. Habitat Komórka Wiejska, rzut



Druga koncepcja  zakłada parterowe  budynki sytuowane  na palach, ułożone  liniowo względem
drogi wewnętrznej połączonych ze sobą  wiatrołapami o  wyznaczonych w  warunkach  zabudowy
dachach dwuspadowych  z przeszkloną po całości ścianą szczytową, nawiązujące  do  zabudowy
sąsiedniej.  Wernakularyzm  w odniesieniu  do  bryły.
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Ryc. 27: Bać Z. Habitat Komórka Wiejska, koncepcja II



Na potrzeby pracy przyjęta  została  koncepcja  zabudowy gniazdowej (atrialnej),  która wydajnie
minimalizuje  ilość   ścian  zewnętrznych.  Spełnia   wszystkie   warunki  jakie   przypisywane   są
zabudowie  cohausingowej. 

Przypisana  pięciu  rodzinom przestrzeń
obejmować będzie 1 hektar (czyli 20 arów na
rodzinę,  z  czego  część  prywatna  stanowić
będzie około 170 m kw powierzchni użytkowej
na  rodzinę,  powstanie  część  wspólna
rekreacyjna  i gospodarcza licząca około 320 m
kw  powierzchni  użytkowej  oraz   teren
wspólny,  który adekwatnie będzie mieć część
na  uprawę  (gospodarczą)  i  staw  kąpielowy
(rekreacyjną)). Przestrzeń prywatna, tzw. strefa
wolności  człowieka w  tym  wypadku będzie
zoptymalizowana  powierzchniowo  i
funkcjonalnie   w kontekście  samego  budynku
oraz  sposobu  funkcjonowania  rodziny
zajmującej  segment26.  Dostosowana   pod
rodzinę  nuklearną,  gdzie  są  rodzice  i  dzieci.
Przestrzeń, która  gotowa jest na to, że dzieci
wyprowadzą  się,  pozostawiając  dwóch
domowników. Taka sytuacja znów pokazuje, że
atutem  jest  wyjęcie  z  ingrediencji  strefy
prywatnej części wspólnej.

26 Kwiatkowska A. , Homo sociologicus:chaos a 
zrównoważony rozwój habitatu, red. Bać Z. 
Habitaty- zrównoważony rozwój środowiska 
mieszkaniowego, 2010, str.26
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Ryc. 28: Opracowanie własne, lokacja  Habitatu względem działki, układ  funkcji



2. Ogólna charakterystyka  mieszkańców Komórki Wiejskiej

Średnia wieku rodziców  to 30 lat.  
Wszyscy pracują. Dojazd  do miejsca pracy to 
do 10 min. Gryfów Śląski oraz 20 min. Lubań. 
Wszyscy są osobami aktywnymi często 
wyjeżdżają w góry, jeżdżą na rowerze, trzy 
osoby na motorze, udają się na spływy 
kajakowe, wycieczki campingowe i pod 
namioty. Pływają. Każda rodzina posiada jedno
auto, rowery, kajaki. 

Dojazdy- rozrywka:

Basen Lubań 16 km, Jelenia Góra 25 km

Kino Lubań, Jelenia Góra, Zgorzelec25 km

Teatr Jelenia Góra, Teatr współ. Wrocław 140 km

Opera Wrocław

Filharmonia Jelenia Góra

Lodowisko Jelenia Góra,  Zgorzelec

Narty Świeradów Zdrój 13 km, Karpacz 48 km
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Ryc. 30: Opracowanie własne, podział ról

Ryc. 29: Opracowanie własne, Charakterystyka mieszkańców



3. Zasady funkcjonowania Komórki Wiejskiej

Segmenty  Komórki Wiejskiej po analizie  układów  mieszkań wspólnotowych znalezionych 
w literaturze zostały zmodyfikowane  w taki sposób by w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców, 
ale też by nie wpłynąć w sposób niekorzystny na funkcjonowanie  budynku. Wnętrza winny bowiem
uwzględnić nasłonecznienie i sposób  gromadzenia  energii słonecznej, a także układ  wentylacji 
mechanicznej.  

Przykładowe układy mieszkań w Habitatach:

Powyżej jest przedstawiona zwarta zabudowa,  która może się sprawdzić np. w Wiosce 
Dziecięcej, Senioralnej, we wspólnocie, gdzie mieszkają single, czy nawet studenci. Niewielkie izby
połączone wspólnym atrium, z oknami na podwórze oraz podobny układ przy większym metrażu 
mieszkania.
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Ryc. 31: Przykład 1 układu funkcjonalnego  budynku w  Habitacie Ryc. 32: Przykład 2 układu  funkcjonalnego  
w  zabudowie szeregowej



Potrzeby:

Poczucie bezpieczeństwa jest pierwszą po fizjologicznych potrzebą jaką człowiek dąży 
zaspokoić.  Dom (mieszkanie) jest traktowany jak schronienie. Odcina od hałasu, brudu. Pozorne  
poczucie  bezpieczeństwa  zapewnia płot, kamery i  napis uwaga groźny pies. Mieszkanie  
wspólnotowe  zapewnia  w inny sposób27 to poczucie, a dokładnie poprzez uzyskanie przestrzeni  
obywatelskiej osób, których wiąże jakaś więź. Osobą wchodzącym w jej skład  nie jest obojętny los  
sąsiada. Narzędziem jest odpowiednie  kształtowanie  wnętrz   i terenu wspólnego tak by wejścia  do
pomieszczeń były widoczne. 

27  Gronostajska B. Bezpieczny habitat w świetle teorii Oscara Newmana, red. Bać Z., Habitaty bezpieczne, 2006, 
str.217

Poniższy przykład ukazuje jak 
kształtowany jest układ pomieszczeń. Te w 
których najczęściej się przebywa                       
( a statystycznie  jest to kuchnia/jadalnia),  
sytuowane są przy przeszkleniach  od części 
wspólnej i zarazem wejściowej do budynku.
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Ryc. 33: Typowy układ wnętrz  Habitatu

Ilustracja 2: Gronostajska B. Bezpieczny habitat w świetle
teorii Oscara Newmana, Podział  na strefy



Ogólne założenia są wynikiem przeprowadzonego wywiadu z każdą z rodzin, zebrane 
informacje są luźnymi hasłami  jakie  rodzina uznała za najważniejsze w ich segmencie na zadane 
pytanie dotyczące przestrzeni prywatnej i wspólnej: Co dla Ciebie jest ważne w Twoim przyszłym 
domu?:

Rodzina 1.

Potrzeby
Salon - dwie kondygnacje
Żadnych zwierząt, tylko rybki
Coś z wodą, niech migocze
Dzieci osobno (później pokój prób)
Gniazdko z widokiem na ogród
Mieszkanie w mieszkaniu
Zwykła kuchnia
Duży stół
Lodówka na wino
Mega wanna
Dużo przestrzeni
Miejsce na naprawę motoru
Warsztat
Basen
Staw
Miejsce dla dzieci
Pokój gier
Miejsce na sprzęt
Na rośliny
Spiżarnia (Ziemniaki, słoiki)

WNIOSKI Z ANALIZY, Komórka Wiejska 
strefy:

Prywatna: segment + ogród

Wspólna:
a)rekreacyjna:

wewnątrz                     na zewnątrz
1.osobny budynek:

basen                                           staw

siłownia                                       łąki

sauna

2. segment Komórki

sala dla dzieci                                                     

sala konferencyjna (klubowa)

b)gospodarcza
warsztat                                   ogród warzywny

spiżarnia                                  sad

pralnia, suszarnia

zaplecze do obsługi instalacji segmentów
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2

Duże płaszczyzny, brak dominanty 
kolorystycznej, naturalne, spójne materiały
Podział na przestrzenie prywatne, zieleń
Zimne odcienie bieli
Sauna, basen z prysznicem, siłownia (bieżnia)
Pokój klubowy, dla dzieci, dla dorosłych, pralnia
Spiżarnia, warsztat, stanowisko spawania
Pokój konferencyjny

3

Osobna pralnia
Minimalizm (nie dosłowny, przełamany + 
kontrast), dużo przestrzeni, osobna garderoba
Gabinet z miejscem na dokumenty
Dwie łazienki, salon na ogród, kuchnia na ogród
Spiżarnia,duża jadalnia
Stół jadalniany stołem kuchennym
Pełne wyposażenie kuchni, tylko szuflady
Doświetlony pokój dziecka, doświetlone 
łazienki
Pralnia, siłownia (rowerek, bieżnia, wyciąg)
Warsztat, ew. kanał do garażu, sala dla dzieci

4

Duża kuchnia, piekarnik, dużo szafek, dużo 
światła, ogród w domu
Mały gabinet, wolna przestrzeń, drewno skóra
Same szkło, szklany blat w kuchni
Sauna, basen, siłownia (bieżnia, rowerek), 
staw,pokój klubowy, sala zabaw

5

Żadnej kuchni, tylko ekspres
Materac, Seszele, kolory zgniłe, włókna, 
lastryko, rzutnik, mega stół roboczy
Staw, siłownia bieżnia, basen, sauna- wanna,
Warsztat, miejsce na sprzęt
Żaden ogródeczek, łąki

Komórka Wiejska założenia projektowe 
niezbędne  do podjęcia się projektu wnętrz:

Sporządzenie analizy wydajności 
oświetlenia światłem słonecznym strona 
południowa ściany+dach. Zaprojektowanie 
strefy buforowej o ile okaże się konieczna. 

Dobór materiału ścian. 

Wykonanie projektu wentylacji 
mechanicznej dla wszystkich segmentów.

Podział na 2 pory dnia rano 6:00-10:00,
wieczór 18:00- noc, pora nocna.

Zwarta zabudowa z przeszkleniami od  
strony wschodniej  skierowanymi na  centralne
podwórze. Wspólne picie kawy. Spożywanie 
wspólnych posiłków przy oknach od wschodu, 
głównie śniadania.  Funkcje: interakcje, 
bezpieczeństwo, dużo światła rano kiedy 
przebywa się w domu, pobyt mieszkańców w 
domu do godz 10:00.

Powrót mieszkańców, potrzeba 
wyciszenia, odpoczynku i regeneracji sił. 
Wypoczynek aktywny. Siłownia, basen sauna. 
Wykonywanie obowiązków dot. ogrodu 
napraw, pielęgnacji określane  
harmonogramem, przy wspólnych  siłach. 

Konieczność doświetlenia wspólnej sali
pełniącej też rolę sali terapii zajęciowej dla 
dzieci, w której będą przebywały dzieci do 
godz 18:00 po powrocie z przedszkola i szkoły
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4. Inspiracje
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Ryc. 34: Kuczia P., Dom energooszczędny



Rozdział pierwszy
Bibliografia:
Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, 
red. Włodzimierz Tyburski, 2011.ISBN 978-83-231-2740
Zumthor P., Myślenie architekturą, 2010.ISBN 978-83-62376-02-5 
Toffler A.,Trzecia fala, 1997.ISBN 83-06-02594-6 
Pałaszewski T., Czynniki efektywności kształtowania przestrzennego środowiska człowieka, 
1983.ISBN 83-01-036445-1
Barucki T., Architektura Danii, 1983.ISBN 83-213-3076-2
Nawrot  B.,  Obszar  metropolitalny  jako  propozycja  zmian  w  systemie  zarządzania  lokalnego  w
Polsce [w] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, 2011. ISBN
Olczak M., Dzieje Gryfowa Śląskiego i zamku Gryf, 2001.ISBN:83-912314-2-0
Pedagogika społeczna, red. Pilch T., Lepalczyk I. , 2003.ISBN: 83-86770-09-0

Czasopisma:
Habitaty. Pro-eko-logiczne, red. Zbigniew Bać, 
(wybrane artykuły)

Habitaty. Zrównoważony rozwój środowisk mieszkalnych, red. Zbigniew Bać 
(wybrane  artykuły)

Habitaty bezpieczne, red. Zbigniew Bać 
(wybrane  artykuły)
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