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NOWOCZESNE INSPIRACJE ARCHITEKTONICZNE
A PROBLEM OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO W ODNIESIENIU
DO POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Abstrakt
Inwestycje budowlane są tymi, które w istotny sposób zagraŜają środowisku naturalnemu człowieka.
Najbardziej jak dotychczas rozwiniętym systemem ocen oddziaływania budynków na środowisko naturalne
jest opracowany wspólnie przez wiele krajów system GBC przedstawiony na konferencji w Vancouver w
1998 r. W odróŜnieniu od dotychczasowych systemów, uwzględniających głównie parametry energetyczne,
wzięto tu pod uwagę równieŜ czynniki takie, jak: komfort, zdanie uŜytkowników, rodzaj uŜytego materiału ze
wskazaniem na maksymalne uŜycie materiałów miejscowych, a takŜe – marginalnie dotąd traktowane
– ochronę i ekspozycję terenu. W przypadku Pogórza Dynowskiego na szczególną uwagę zasługują w tej
kwestii problemy modernizacji i adaptacji obiektów zabytkowych, które od lat wywierają ogromny wpływ
na charakter krajobrazu.

1. Wstęp
Inwestycje budowlane są tymi, które w istotny sposób zagraŜają środowisku
naturalnemu człowieka. Jednym z najbardziej jak dotychczas rozwiniętych systemów ocen
oddziaływania budynków na środowisko naturalne jest opracowany wspólnie przez wiele
krajów system GBC przedstawiony na konferencji w Vancouver w 1998 r. W odróŜnieniu
od dotychczasowych systemów, uwzględniających głównie parametry energetyczne,
wzięto tu pod uwagę równieŜ czynniki takie, jak: komfort, zdanie uŜytkowników, rodzaj
uŜytego materiału ze wskazaniem na maksymalne uŜycie materiałów miejscowych, a takŜe
– marginalnie dotąd traktowane – ochronę i ekspozycję terenu.
Infrastruktura budowlana jest niezwykle waŜnym elementem krajobrazu
przekształconego przez człowieka. Prawidłowe ukształtowanie przestrzeni, nadaje jej
fragmentom określonych funkcji zgodnie z jej naturalnymi właściwościami i potrzebami
człowieka, ma decydujący wpływ na zachowanie ładu przestrzennego. Wpływ działalności
ludzkiej na środowisko, wyjątkowo dający się odczuć w obszarach zurbanizowanych,
widoczny jest równieŜ w obszarach wiejskich.
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Ochrona walorów krajobrazowych terenu moŜliwa jest jedynie dzięki harmonijnemu
połączeniu projektowanej zabudowy z krajobrazem naturalnym, przy jednoczesnym
uwzględnieniu miejscowej tradycji i kultury. Pozwala to na uniknięcie efektu degradacji
krajobrazu poprzez obce formy architektoniczne, nietrafne uŜycie materiałów
budowlanych, źle dobraną kolorystykę obiektów i inne (fot. 1).

Fot. 1. Cerkiew w Krzywem – pierwotnie kryta gontem, obecnie blachą
Źródło: www.pl.wikipedia.pl (fot. D. Nowak)

2. Oddziaływanie budynku na środowisko
Biorąc pod uwagę fakt, iŜ obiekty budowlane na ogół wyjątkowo długo pełnią swoją
funkcję, ich realizacja powinna być poprzedzona dokładnymi analizami, uwzględniającymi
lokalizację, formę architektoniczną, funkcjonalność i stopień oddziaływania na
środowisko.
Idea wdraŜania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych juŜ na etapie projektu
architektonicznego nie ma jeszcze w Polsce szerszego wydźwięku, moŜe za wyjątkiem
większych miast, choć i tu wydaje się, iŜ są to jak na razie pojedyncze realizacje.
Jak dotychczas większą rolę odgrywają ciągle jeszcze moŜliwości finansowe czy
teŜ indywidualny gust inwestora. Architekt zwykle projektuje dom, który z załoŜenia
ma się podobać jemu oraz zleceniodawcy, energooszczędność jest zagadnieniem
najczęściej pomijanym na tym etapie. Co gorsza – budynki te niejednokrotnie są moŜe
estetyczne i funkcjonalne, lecz formą swoją w Ŝaden sposób nie przystają do otoczenia,
do sąsiadującej z nimi istniejącej od lat tradycyjnej zabudowy. Same w sobie stanowiąc
niejednokrotnie dzieło architektoniczne, są niejako wyrwane z kontekstu, co w efekcie
ma negatywny wpływ na postrzeganie zarówno samej nowopowstałej koncepcji architekta,
jak i na dotychczasową formę zagospodarowania przestrzeni.
Szczęśliwie coraz częściej zwraca się uwagę na oddziaływanie budynku zarówno
na cały krajobraz, jak i poszczególne elementy środowiska, jak woda, powietrze czy gleba.

3. Budynek „zeroenergetyczny” a forma architektoniczna
Zmianę podejścia do problemu energooszczędności powodują: coraz większa
świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz przesłanki ekonomiczne wynikające
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z ciągłego wzrostu kosztów energii. Aktualnie nowym trendem w budownictwie
energooszczędnym stało się dąŜenie do maksymalnego ograniczenia energii dostarczanej
z zewnątrz. Budynki takie, zwane „zeroenergetycznymi” lub prawie „zeroenergetycznymi”
powstają jak dotychczas prawie wyłącznie w ramach programów badawczych, często jako
przedmiot weryfikacji załoŜeń, mających w przyszłości stanowić standard w budownictwie
zrównowaŜonym ze środowiskiem naturalnym (fot. 2). Ciepło w tych budynkach czerpane
jest z otoczenia, np. od sprzętu AGD, a takŜe odzyskiwane z powietrza wentylacyjnego,
ścieków itp., konwencjonalne urządzenia uruchamiane są wyłącznie w sytuacjach
skrajnych spadków temperatur.
Akcentując technologiczne wymogi, często pomija się fakt, Ŝe dom zaprojektowany
jest przede wszystkim dla człowieka, który go zamieszkuje. W obiektach tych z reguły
wszystkie środki słuŜą jednemu celowi, którym jest oszczędność energii, pozostawiając
na uboczu takie wartości, jak humanizacja miejsca zamieszkania i potrzeba odczuć
estetycznych, płynących z percepcji architektury1.

Fot. 2. Budynek „zeroenergetyczny”
Źródło: www.uaf.edu

4. Problematyka zachowania proporcji pomiędzy
funkcjonalnością a formą
Dom energooszczędny powinien być z jednej strony funkcjonalny, z drugiej zaś
zharmonizowany z otoczeniem. Jest to istotne nie tylko w przypadku budownictwa
wiejskiego, ale równieŜ miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych
centrów miast. Budynki, które nie nawiązują do tej tradycji, często stwarzają niewygodę
przyszłym mieszkańcom, a takŜe nie wtapiają się w krajobraz, który w tym przypadku
ponosi trwałą szkodę. W domach mieszkalnych na wsi naleŜy poszukiwać rozwiązań
energooszczędnych, współgrających z odpowiednio kształtowaną architekturą budynku,
która z kolei powinna być ściśle powiązana z jego specyfiką oraz tradycją i kulturą.
Nowoczesne projektowanie ekologiczne nie powinno ograniczać się do wykorzystywania
1

M. Górecka – Niskoenergetyczne budownictwo wiejskie i zgodność architektoniczna z krajobrazem w aspekcie
zrównowaŜonego rozwoju [w:] www.stowarzyszenie-samorzadow.pl/pliki/04szkolenie/warszawa/1st/4_gorecka.pdf
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nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych, ale świadomie uwzględniać
reguły fizyki budowli, zasady oszczędności materiałowej i energetycznej oraz
wykorzystanie naturalnych zasobów otoczenia.
Rolą architektów jest więc nadanie takich wartości tworzonym budowlom, aby
stanowiły pomost pomiędzy funkcjonalnością a formą budynku. Jest to istotne szczególnie
dla domów mieszkalnych. Ostateczny projekt budynku powinien być więc kompromisem
pomiędzy wizją architekta a wymaganiami fizyki, technologii itp. Zadaniem architekta
w tym przypadku jest stworzenie wizji architektonicznej obiektu z jednoczesnym
zastosowaniem zaleceń specjalistów od konstrukcji, instalacji, ekonomii, czy teŜ
przedstawicieli firm produkujących elementy budowlane. Problem ten zresztą towarzyszy
architekturze od lat. Nasilił się zwłaszcza w XIX w. wraz z upowszechnieniem się
wynalazku maszyny parowej i rozwojem nowych technologii budowlanych. Świetnym
przykładem kompromisu pomiędzy ozdobą a funkcjonalnością są obiekty XIX-wiecznych
dworców kolejowych, w których architektom i inŜynierom udawało się harmonijnie
połączyć typową dla tego okresu architekturę nawiązującą do form historycznych
ze stalowymi konstrukcjami hal peronowych (fot. 3).

Fot. 3. Dworzec kolejowy we Lwowie – przykład połączenia tradycyjnej formy
architektonicznej ze stalowymi konstrukcjami hal peronowych
Źródło: Materiały własne

5. Inspiracja tradycją
Trwałość, jakość, estetyka oraz zachowanie toŜsamości kulturowej architektury
ekologicznej na terenach wiejskich, to uwarunkowania projektowe, które powinny być
uwzględnione w skali nie tylko poszczególnych budynków, ale takŜe zagospodarowania
przestrzennego całych, urbanistycznych zespołów zabudowy. Optymalne rozwiązania
architektury ekologicznej budynków na wsi powinny harmonizować z miejscowym,
ukształtowanym przez lata krajobrazem osadniczym, którego uszanowanie jest równieŜ
uszanowaniem narodowej tradycji i kultury oraz miejscowych warunków
środowiskowych.
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Bywa i tak, Ŝe nowy budynek powstaje w miejscu, w którym dotychczas nie powstały
Ŝadne inne budynki, a co za tym idzie – nie mamy do czynienia z kontekstem miejsca.
Wówczas naleŜy podjąć wysiłki, aby nowa forma charakterem i formą przystawała
do otoczenia.
Dawna architektura ludowa, będąca sumą doświadczeń licznych pokoleń, moŜe
i powinna być wzorem i inspiracją do rozwiązań architektonicznych współczesnego
budownictwa wiejskiego. Nowoczesne, energooszczędne technologie w połączeniu
z regionalnymi tradycjami, uwzględniającymi czynniki klimatyczne dają w efekcie
spójność architektury z krajobrazem.
Czynniki mające największy wpływ na formę budynku to m.in. wysokość dachu, ilość
połaci dachowych, odpowiednio dobrane proporcje dachu w stosunku do ścian budynku
oraz okapy, podcienia, ganki, okiennice i inne elementy detalu architektonicznego.
Wyraziste style moŜna wyróŜnić w dawnej architekturze Podlasia, Kurpi, Pogórza
Karpackiego czy Podhala. W przypadku tego ostatniego mamy wręcz do czynienia
z analitycznym podejściem do form dawnej architektury, czego konsekwencją było
wytworzenie się w 20-leciu międzywojennym tzw. stylu zakopiańskiego, którego twórcą
był Stanisław Witkiewicz (fot. 4). Witkiewicz zresztą szedł dalej, dąŜąc do stworzenia
podstawy dla nowoczesnej, polskiej architektury narodowej na podłoŜu sztuki Podhala.

Fot. 4. Willa pod Jedlami w Zakopanem (proj. S. I. Witkiewicz) – przykład
tzw. stylu zakopiańskiego
Źródło: http://skyscrapercity.com/showthread.php?t=553742&page=55

6. Wybrane rozwiązania architektoniczne domów
energooszczędnych
6.1. Projekt Dolnośląskiego Centrum Architektury
Dolnośląskie Centrum Architektury ma powstać jako modelowy „zeroenergetyczny”
zespół budynków i terenów otwartych, związanych z wdraŜaniem najnowszych technologii.
W sensie przestrzennym oraz funkcjonalnym Centrum łączy się z zabytkowymi obiektami
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Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, które z podobnym zamierzeniem
edukacyjnym wzniesiono z początkiem XX w.2 (ryc. 1 i 2).
Ryc. 1. Przekrój przez budynek główny oraz „zrównowaŜone” obiekty PBA i DCA,
z uwzględnieniem otoczenia. Widoczne elementy systemów pozyskiwania energii oraz
gromadzenia i wtórnego wykorzystania wody deszczowej i szarej

Źródło: Alina Drapella-Hermansdorfer, Paweł Osielski, Dolnośląskie Centrum Architektury
– sztuka dobrej kontynuacji [w:] Czasopismo techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Ryc. 2. Kampus Wydziału Architektury PWr

Źródło: Alina Drapella-Hermansdorfer, Paweł Osielski, Dolnośląskie Centrum Architektury
– sztuka dobrej kontynuacji [w:] Czasopismo techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
2

A. Drapella-Hermansdorfer, P. Osielski – Dolnośląskie Centrum Architektury – sztuka dobrej kontynuacji
[w:] Czasopismo techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
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6.2. Vertical Landscape Urbanism (Holmestrand, Norwegia)
Kontekstem urbanistycznym tego norweskiego miasteczka jest ostre zbocze Fiordu
Oslo (Oslofjord), oddzielające centrum leŜące u jego stóp, od przedmieść posadowionych
na szczycie. Projekt stanowi rodzaj klamry spinającej rozdzielone miasto.
Koncepcja z jednej strony nawiązuje do prehistorycznego sposobu wykorzystywania
grot stromych urwisk na potrzeby mieszkalne, z drugiej zaś zaprzęga zdobycze
cywilizacyjne – architekturę i technologię – do animacji Ŝycia między obiema
przedzielonymi częściami miasta (fot. 5 i 6).
Osią projektu jest szyb windy, łączący szczyt i podstawę 85-metrowego klifu. Skała
urwiska została wykorzystana jako waŜny element konstrukcyjny, równowaŜący formę
kompleksu i jego proporcje przestrzenne, a takŜe dodający nowe moŜliwości projektowe3.
Projekt wykonały pracownie architektoniczne: amerykańska L.E.F.T. i norweska STUDIO
hp AS.

Fot. 5 i 6. Vertical Landscape Urbanism
Źródło: www.archdaily.com

6.3. Drewniany dom Ondreja i Josefa Chybik
Projekt powstał w ramach czeskiego konkursu na najlepszy energooszczędny
drewniany dom (fot. 7–10). Wykonano go zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonych
przez architektów, którzy wykreślili mapę określającą poziom zapotrzebowania na ciepło
i energię poszczególnych pomieszczeń. Pomieszczenia te rozmieszczono następnie
w pasujących do siebie grupach. Projekt z zewnątrz nawiązuje do tradycyjnej architektury
drewnianych domów wiejskich, wnętrze z kolei zostało zaaranŜowane w sposób bardzo
nowoczesny, odpowiadający standardom współczesności4.
3
4

www.archdaily.com
www.dezeen.com
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Fot. 7–10. Projekt domu autorstwa Ondreja i Josefa Chybik
Źródło: www.dezeen.com

6.4. Biuro architektoniczne Selgas Cano
PodłuŜny budynek do połowy zatopiony jest w ziemi, dzięki czemu wnętrze jest lepiej
izolowane przy zastosowaniu naturalnych sposobów (fot. 12). Połowa budynku wystająca
z ziemi oraz połowa dachu są całkowicie przeszklone (fot. 11). Ogromne przeszklenia
wprowadzają do wnętrza duŜo naturalnego światła, pomieszczenia dzięki temu są jasne
i rozlega się z nich widok na otaczający biuro las. Druga część nadziemia przysłonięta
jest przesuwaną okiennicą, która w słoneczne dni stanowi ochronę.5

Fot. 11. Biuro architektoniczne Selgas
Cano - wnętrze
Źródło: www.futureblog.pl

5

www.bryla.gazetadom.pl

Fot. 12. Biuro architektoniczne Selgas
Cano z zewnątrz
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7. Przykłady degradacji zabytków Pogórza Dynowskiego oraz
propozycje rozwiązań architektonicznych
Mieszkańcy miast muszą zrozumieć, Ŝe przestrzeń publiczna jest ich wspólnym dobrem.
Nie wyrzuca się papierków na ulicę, nie opróŜnia się popielniczek za okno samochodu,
tak jak nie robi się tego wszystkiego we własnych domach. To samo dotyczy zaśmiecania miasta
szyldami i reklamami – Ignasi Riera, architekt z prestiŜowej pracowni Alonso Balaguer
Arquitectos Asociados.

Fot. 13 i 14. Dynów – nieestetyczne, chaotycznie rozmieszczone szyldy reklamowe oraz
niespójna kolorystyka elewacji ma niezwykle negatywny wpływ na wizerunek miasta.
Takie przykłady z terenu całej Polski moŜna mnoŜyć…
Źródło: sow-pol.pl oraz materiały własne

Fot. 15 i 16. Dobrze zaprojektowana reklama, dopasowana formą i kolorystyką
do zabytkowego budynku, na którym się znajduje.
Źródło: Materiały własne
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Fot. 17. Niszczejące relikty zamku w Dąbrówce Starzeńskiej
Źródło: www. plfoto.com (fot. A. Dziuban)

Fot. 18. Koncepcja renowacji i odbudowy zabytkowego kościoła św. Mikołaja w Głogowie
autorstwa Ewy Frankiewicz. Wizualizacja Andrzej Zora
Źródło: www.archidea.pl
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