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Introduction
This issue of “Technical Transactions” presents selected problems concerning revival and
sustainable, multifunctional development of villages and rural areas as well as contemporary
innovative urban agriculture. The papers published herein are results of scientific investigations
conducted by their authors – workers of the Faculty of Rural Architecture and Planning of the
Department of Architecture at Cracow University of Technology, who explored the following
subject: PROBLEMS IN RURAL AREA DEVELOPMENT IN TERMS OF PLANNING
AND LANDSCAPING AS WELL AS ARCHITECTURE.
The investigations concern practical, cultural and aesthetic features that distinguish
villages and rural areas. They also present possibilities of preserving their regional
identity and existing natural and landscape values in the face of ongoing socioeconomic
transformations and introduction of novel functional and technological standards. The
reviewed articles published in this issue discuss the idea of a village in park landscape as
well as the relevance of colour in rural architecture and landscape. The articles present
issues connected with developing housing units in traditional rural areas and in the area
that undergoes transformation, frequently referred to as urban-rural outskirts. Moreover,
the articles present the operation of people accomplished in developing and preserving
local distinction of the wooden architecture in the Podhale region, and they discuss issues
associated with social participation in spatial planning. The publication also mentions vertical
farms – energy self-sufficient architectural units for food production that fulfil the principle
of “zero CO2 emission” and fall into the trend or urban agriculture.
The articles indicate that the subject-matter concerning transformation observed in rural
areas and changes in the form and function of structures for agricultural production is broad,
multidirectional and interdisciplinary. Apart from the changes of function and transformation
of areas that used to be solely agricultural to multifunctional centres as well as development
of extra-agricultural activities, the level of which is treated as a measure of economic success,
changes take place also in the organisation, development of rural areas and rural architecture.
The image, intuitive perception and attempts to define the countryside and rural areas change
as well. Moreover, the process of transformation also concerns: the size of lots, density and
quality of infrastructure, density and quality of buildings, size of green areas and areas for
recreation as well as intensity of agricultural fields. Due to the necessity to satisfy housing
needs, forestation and necessity to develop technical infrastructure, the agricultural land
area is decreasing and will still be decreasing. It is crucial for rural area transformations to
occur simultaneously and harmoniously in their economic, social and spatial structures. It is
essential that the principles of sustainable development be observed in the multifunctional
development of villages and rural areas.
Małgorzata Drożdż-Szczybura, D.Sc. Ph.D. Arch.

Wprowadzenie
W niniejszym tomie „Czasopisma Technicznego” prezentowane są wybrane zagadnienia
z zakresu odnowy i zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i obszarów wiejskich
oraz współczesnego innowacyjnego rolnictwa miejskiego. Zamieszczone artykuły powstały
jako wynik badań naukowych prowadzonych przez ich autorów, pracowników Zakładu Architektury i Planowana Wsi Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, realizujących
temat badawczy: PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA PLANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO I ARCHITEKTONICZNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH.
Badania odnoszą się do użytkowych, kulturowych i estetycznych cech wyróżniających
wieś i obszary wiejskie. Dotyczą też szans zachowania walorów ich regionalnej tożsamości oraz istniejących wartości przyrodniczo-krajobrazowych wobec zachodzących procesów
przemian społeczno-ekonomicznych i wprowadzania nowoczesnych standardów funkcjonalno-technologicznych. Zawarte w tomie recenzowane artykuły odnoszą się do idei wsi
w krajobrazie parkowym oraz znaczenia koloru w odbiorze architektury i krajobrazu wsi.
Dotyczą zagadnień związanych z kształtowaniem zabudowy mieszkaniowej na tradycyjnych
obszarach wiejskich i tej ich przeobrażającej się części, która określana jest mianem obrzeży
miejsko-wiejskich. Prezentują działalność ludzi zasłużonych dla rozwoju i zachowania lokalnej odrębności drewnianego budownictwa Podhala. Przedstawiają zagadnienia związane
z partycypacją społeczną w planowaniu przestrzennym. W publikacji przywołano również
samowystarczalne energetycznie obiekty architektoniczne do produkcji żywności realizujące
założenie: „zero emisji CO2”, wpisujące się w nurt rolnictwa miejskiego.
Zamieszczone artykuły wskazują na szeroki, wielokierunkowy i interdyscyplinarny zakres problematyki dotyczącej przemian zachodzących w przestrzeni wiejskiej oraz przemian
formy i funkcji obiektów służących do produkcji rolnej. Wraz ze zmianą funkcji, przekształcaniem się niegdyś wyłącznie rolniczych wsi w ośrodki wielofunkcyjne, rozwojem działalności pozarolniczej, której poziom traktowany jest jako miernik sukcesu gospodarczego,
zmieniają się organizacja, zagospodarowanie terenów wiejskich i architektura wsi. Zmieniają się wizerunek, postrzeganie intuicyjne i próby definiowania wsi i obszarów wiejskich.
Przekształceniom ulegają: wielkość działki, gęstość i jakość infrastruktury, gęstość i jakość
zabudowy, wielkość terenów zieleni i rekreacji oraz intensywność upraw rolnych. Ze względu na konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zalesienia, konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej, zmniejsza się i nadal będzie się zmniejszał areał gruntów
użytkowanych rolniczo. Istotne jest, aby przemiany obejmujące wieś i obszary wiejskie zachodziły równocześnie i harmonijnie w ich strukturze gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Aby wielofunkcyjny rozwój wsi i obszarów wiejskich przebiegał z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
Dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura
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1. Introduction
Today use of rural areas is dominated by exploitative approach to a variety of rural
resources, including natural resources and landscape, which is fundamentally incompatible
with the standards of sustainable development [4, 8]. There is a tendency to treat the
countryside as an easy available reservoir of a variety of goods of which the possible
free use is sometimes allegedly justified by the priority of the urbanization needs. This
manifests in treating rural areas as a resource of a “free space” from which one can take
without any restrictions, for example for the purpose of investment and construction, and
in particular a chaotic settlement for non-agricultural population [6, 7, 11, 12].
Another, related to urbanization form of exploitation of the country’s agriculture, is
development of industrialized methods of agriculture, resulting in drastic changes of nature
and landscape, sociocultural and of other kind, that are changing the face of the countryside,
usually in a negative and irreversible or difficult to fix manner [9, 17]. A modern agricultural
technology focused exclusively on profit and it does not take into consideration the
environmental costs.
Current trends in the development of rural areas, including ones that in the long run, could
lead to the negative effects in terms of nature and landscape, are being passively accepted by
the applicable planning and spatial development guidelines. Changes in the land-use plans
are made ad hoc, without a clearly defined idea of ordering [8, 23, 24].
The idea of “Landscape Park” stands in the opposition to the above-mentioned negative
trends of development. At the same time, as mentioned provides an opportunity to guide the
transformations of the countryside, in the spirit of sustainable development. The outline of
the “village in the landscape park” is the idea of an attempt to define the purpose and vision
of the transformation of spatial planning of Polish countryside, in a fairly comprehensive,
though still very general manner, which provides advice on issues concerning shaping both
compositional and rural landscape and settlement of non-agricultural population agriculture
(preferably organic or integrated), recreation (model sustainable recreation) etc. This is
a theoretical concept, which is still under development, requiring undoubtedly clarification
of many its elements, but with the characteristics of a project of a model development of an
“ideal village”, setting out overall prospects for rural development which is based on the
principles of sustainable development.
1.1. State of research – characteristics of the idea of “the village in the landscape park”
The term “village in the landscape park” is present in the literature for decades, therefore
it was necessary to determine the status of research in this area, gathering at first works of
the authors that bring this concept in their work, their arguments, and their appeals to the
embodiments of this idea in historic times, and today, in Poland and abroad.
A rural architecture issues has been included in separate subsection, with particular
emphasis on the work of Cracow scientific community. It is important to note complementary
views of Cracow and Cracow architects and village landscapers who do not formally
cooperate with each other too closely, however, have managed to create basis for the idea of
“the village in the landscape park”.
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1.1.1. “Village in the landscape park” – birth of the concept
There is no information on whether the General Dezydery Chłapowski ever used the
phrase “a village in the landscape park” or similar, but when writing about the birth of this
concept, it should be noted that many elements of this idea was realized in practice by the
General in a pioneering farmland in Turwii and in other areas of his estate. General Dezydery
Chłapowski (1788–1879) is rightly regarded, as a precursor of the conservation of rural
landscape and the creator of development of rural landscape in Poland, and one who was the
first to introduce progressive methods of agricultural crops.
Undoubtedly on his work had influenced by foreign travels, during which he developed
his knowledge by practicing in such places like farmland of the duke of Leicester or in
Scotland where he studied the principles of modern agriculture. Advanced knowledge of
farming in England, which was achieved through a harmonious blend of nature and culture,
not only aroused admiration but also inspired in others willingness to follow suit.
In his book O rolnictwie he wrote: “In England and Scotland structured fields allows these
countries to take the form an English garden (...). Not for the sake of beauty, I wish to see this
agriculture ushered in with us, but for the wider benefits that flow from it (...). In short, as in
any endeavor, if the arrangement of the square root is good; the execution will be easier and
more effective” [5, p. 188].
Proposed by Chłapowski appropriate management of open landscape was thus serve
not only the ordering, or beauty, but had a purpose of bringing a greater efficiency and
utility. General Chłapowski was the first attempt to change of the holding pattern of Polish
agriculture based on the English example by introducing crop rotation instead of threefield crop rotation. The revolutionary concept of the farming involved also transformation
of the landscape. This was done through the introduction of a dense network of woodlots.
Plantings were to serve not only as windbreaks, but also the economic function (logging,
locating bee hives), biological (area for wild animals and birds, windproof function etc.)
and aesthetic [9]. Implemented by the General farsighted concept of nature and landscape
provided many practical tips, being very useful, even today, and allowed creation of
more precise concept of the farming “landscape park”, particularly with regard to issues
of woodlots. Started by General in the nineteenth century policy of afforestation and
reforestation, having a great importance in nature and landscape, is being a highlight
of the numerous studies continued during the inter-war and post-1945. In the 50’s, the
Department of Dendrology and Pomology PAN in Kórnik, conducted thorough research
in the area of Turwia which concerned the impact of different types of plantings (alley
roadside plantings, wooded belt) on some of the local climate factors. According to this
research, properly designed system of greenery, has a positive impact on crop yields,
which are located in the strip of land protected from the wind. The impacts of this are so
clear that even necessary to use in Poland, and the establishment of a broad, all kinds of
safety belts should be according to contemporary scientists, the dominant element in the
shaping of the landscape [1].
Ignacy Tłoczek in the publication Kształtowanie zieleni w krajobrazie wiejskim
mentions that the idea promoted by Chłapowski found many followers in Silesia and
Greater Poland and share plantings were carried out in the nineteenth century, not only to
improve the environmental conditions but also with a aim to raise the artistic values of the
landscape [22].
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General’s model farm, located in Turwia near Poznan, was for other farmers an example
of harmonious combination of beauty with utility, as well as fully planned transformation
of the landscape in order to modernize and improve economic conditions. This represented
the first prerequisite of creation of composite landscape. Today is one of the oldest surviving
green fields assumptions. In the palace Turwia Institute of Environmental Research Institute
for Agricultural and Forest Sciences is located, while areas of Dezydery Chłapowski’s estate
has been used to create Archaeological Nature Park of his name.
Writing about the General’s merits in relation to formation of the idea landscape park, it
need to be mentioned, that they were inspired by the landscapes of the British countryside,
truly admired, but also thoroughly analyzed during his training trips there, which could
be now called a study trips. A combination of beauty and utility, which General sought in
shaping of the agricultural landscape in his estate were cultivated in Britain much earlier.
Nineteenth-century industrial revolution despite quite significantly transforming the British
landscape, did not thwart this idea, and even in relation to many areas of agricultural and
gardening was a positive impulse of further modernization.
Today’s Great Britain has one of the best-groomed and most distinctive in Europe
resources to rural landscapes. It owes this image thanks to consistently introduced by
centuries, positive steps in spatial planning, landscape and compositional development, such
as introduced in the eighteenth and nineteenth centuries “Agricultural Revolution”, a so
called. “Parliament Enclosure Acts” directly responsible for the management of land etc.
Elongated, narrow fields in the pooling of rural households was replaced by the square and
planted hedges (surrounded by low walls created by laying of dry stone), which facilitated
the transition from agriculture to animal husbandry .
The largest increase in pooling coincided with the “garden revolution” and the emergence
of a new direction in garden design. The prevailing until now, style of geometric measurement
by use of calipers and measure, began to lose its popularity [10]. To combat with the alien
to nature “creations” went together philosophers, poets, aestheticians and many of naturalists
and explorers. They have praised rustic nature and beauty of the gardens of China. Concept
of regularly shaped gardens slowly began to disappear from the landscape elements. Barriers
between the park and the surrounding landscape, started to disappear by use of the so-called
invisible fence. The former included ditches with hidden in them hedges or low hedges.
These elements constituted a closure to garden area but were not longer a barrier to human
eyes. Thanks to this method, the garden was becoming connected directly to the surrounding
landscape and the optically magnified.
William Kent is considered to be a precursor of the naturalistic style in garden design, one
that treated the garden as an integral part of the landscape. Inspired by him, a whole galaxy of
other architects transformed the English landscape park Lancelot Brown, William Chambers,
Humphrey Repton [21].
At that time popular as well was, promoted by Stephen Switzer idea of decorative farm
– called by the French Ferme Orne (ornamental farm), which was executed in the estate of
the poet William Shenstonea. Today the English countryside landscape is the result of many
contemporary efforts both to modernize agriculture, as well as to meet the requirements
of the new garden trends. In the classic British work about countryside planning we can
read: “English village has long been the center place as an object of love and pride of the
British, both villagers and townsfolk. It is also seen by visitors from outside the Islands, as
a particularly distinctive and attractive «product» English way of life. «A product» that is
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useful, often beautiful, or at least comfortable, full of charm and character. And finally, it is
seen as a record of a long history, a work of man, and equally a product of time. Affection
that we have to our old villages, as well as pride, is both natural and laudable. We would be
foolish and wasteful, unworthy of our heritage, if we would not take every effort to protect
the traditional harmony” [16, p. 5].
These words belong to Thomas Sharp, in the twentieth century, a leading rural scientist,
whose work The Anatomy of the Village is a summary of experience in forming the British
countryside. Of course, this work could not be known to General Chłapowski since it has
been published a few years after the death of the General, but it is possible that it was an
inspiration to the creators of the Cracow school of landscape architecture, which coined the
concept of a “rural landscape park”.
The concept of a “landscape park” was formulated for the first time by professor Janusz
Bogdanowski in 1976 in his work Composition and design in landscape architecture. It was
in a way an expression of his concern about the future space in which humans will live in
relation to a symbolic year 2000, while the concept of “Landscape Park Tomorrow”, “has
been a proposal of solutions to already growing spatial problems”.
Theoretical design proposed by prof. J. Bogdanowski, assumed reconciled urbanized
landscape, open and green and based on the “art of shaping space for human needs (...)
according to the characteristics of the environment”.
In the vision of the model landscape there was no room for conflict between nature and
the natural and artificial human economy. The goal was to solve any problems solely on
the basis of harmony. This was to serve the purpose of the best use of resources in order to
develop spatial structures not under pressure of one element but based on each and every one
of its components.
The concept of “Landscape Park of Tomorrow” was based on the conscious shaping of
space andwas meant to create a rich and diverse natural landscape.
Natural landscape contained in addition to asset production (resulting from economic
rationale) the recreational value. The main advantage of this concept was to provide
a compact construction of regional village areas, being put against the expanse of crops and
woodlots and to be also linked to each other with a collision-free road network important for
hiking and traffic.
Presented by Bogdanowski in the seventies of the twentieth century model of “correctly
shaped farmland” has many attributes of the landscape, that today we would refer to as
“sustainable”. After all, this model is close to the rural postulates as expressed by Sharp and
the agricultural experience of General Chłapowski. These attributes, as we have noted, come
in a straight line from the British tradition of shaping the rural landscape, where the main
objective was to improve human ability to combine beauty with utility.
1.1.2. Rural postulates of a village in the landscape park
Many elements of the idea of the village in the landscape park can be found in the
rural architecture works of School of Architecture in Cracow, whose representatives were
professors Andrzej Rzymkowski, Mieczyslaw Chowaniec, Andrzej Solecki, August
Bochenski as well as representatives of the younger generation.
Andrzej Rzymkowski used in his studies on the modernization of agricultural settlement
tools and techniques of a, as we would say today, environmentalist – being conscious of
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a crucial role of natural factors in shaping the rural landscape: soil, water, wind and sun. Using
this point of view, he assessed the layout of rural settlements, especially in the mountains, and
saw the need for a radical restructuring of this settlement system, and in connection to that
the whole system of fields, meadows and forests. The old rural settlements, located mostly in
the bottom parts of the valley (due to the proximity of water and old communication routes)
should be replaced, according to Rzymkowski, by new settlements that would be localized
in the higher parts of the valley slope above frozen zones and flood plains. The draft model
proposed division into six hypsometrical floors of crops. The bottom of the valley, up to the
frost lagoons would be used for meadows. The bottom strips would be also used for main
transport passages, and was allowed for location of service buildings, both commercial and
industrial.
Next floor would hold ranges of orchards, and over them – a new development in a linear
form or in the form of compact hamlets. Above the buildings – crops and pastures should
be located, while and on the top floor – a forest enclosing the whole settler – farm module.
Adopted by Rzymkowski program of spatial development plan would provide benefits
not only of the economic nature but also would increase significantly landscape qualities
of the valleys. This is how Rzymkowski described his concept of such landscape “from the
bottom transport arteries, which are free from development, we obtain a free field of view of
the attractive scenery of the mountains. From the estate (...) we are seeing the opposite slope
with deep base lookout reaching the bottom of the valley, the views to the valley axis are
gained by increasing surface horizon and are infinitely more attractive than those observed
with the building located on the bottom of the valley. When viewed from the top (possibly
related to tourism) the substantial advantage of the landscape is the focus of settlement in the
form of compact hamlets, leaving large, undeveloped space” [14, p. 67]. Connecting beauty
and utility in design, was to be realized based on this concept, having all the characteristic of
the idea of the village in the landscape park.
Mieczyslaw Chowaniec was the creator of the theoretical concept of concentration of
rural settlement together with the concentration of services. Proposed by him models of
the modernization of rural settlement systems have, in addition to functional and technical
objectives, clear goal to create a compositional landscape. He believed that the type of chain
housing settlements, so characteristic for villages of Lesser Poland, is an anachronism that
requires substantial reconstruction in a situation where most of the population has ceased to
engage in agriculture. He argued that in the case of the linear type of housing reconstruction
is technically possible and desirable when taking to the account compositional landscape,
moreover an upgrade to linear housing can conducted without exceptional investment.
Developed by Chowaniec models of modernization included the release of the open
countryside village from scattered detached dwellings by concentrating new developments
in rural areas in a designated location in relation to the social and commercial center of
the village. Area of relatively intensive rural housing would be in isochrones located not
further than 10 minutes pedestrian access to the said social-service center. Chowaniec saw
the possibility and rationality of a substantial reduction of the existing building chain bands
and designation of sites for new construction in bands parallel to the band shortened, of
course, under that isochrones. High tress accompanying abandoned and stripped of buildings
habitats according to Chowaniec could become the basis for creating windbreaks belts and
other high green corridors and field avenues. This was to be implemented by adding roadside
trees and scattered clumps of tree plantings. Concentration of housing in a fairly rigorously
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designated area would also allow for consciously composed panoramas of the countryside
accordingly with the principles of building development in the open countryside.
Problems of aesthetic of rural dwellings and their principles of composition in the
open landscape, role of green on the ground habitats inside the country side, and within
grassland zone – together with the demands for the protection of the rural environment and
cultural values in spatial planning, including urbanization, have been an important part
of the published scientific work of Chowaniec [6, 7]. All these considerations are being
very relevant to the instantiation of the idea of the village in the landscape park, however,
particularly inspiring appears to be models of concentration of rural buildings mentioned
above, the implementation of which would possibly substantially improve the quality of the
rural landscape.
Andrzej Solecki, when investigating the settlement of Polish Spisz, pointed out the special
natural and landscape values of those planning and spatial systems, highly original, not having
a counterpart in other areas of Poland, known as band- coaxial type, at that time without tendency
to disperse building [17–19]. In the 60s of the twentieth century, when Solecki conducted his
research on Spisz, rustic villages, such as the Nowa Biała, Frydman, Krempachy and others,
had buildings developments of a compact and structured nature, in terms of dimension and
situational closing, having finely designated and respected borders which were separating
dwelling areas from the agricultural land. Very interesting is Solecki’s diagnosis. In his opinion
durability of the system of spatial planning and settlement in the region of Spisz, which is
derived from the XIII–XIV century colonization under the German law, is to be explained
rather by economic stagnation of the region, which traditional socio-economic structures in
these years, were still not impacted by the urbanization stimuli, than conscious and disciplined
respect of the people of spatial planning. Villages in Spisz along with the surrounding landscape
created a layout that is very similar to the idea of the village in the landscape park. Solecki
postulated to even further emphasize these environmental values and in perspective lead to the
transformation of the landscape of Spisz into the forest and park area.
Currently, landscape of Spisz undergoes transformations in a way that is sometimes in
conflict with these demands. Limits of the existing building and housing areas are no longer
respected: building plots tend to be determined where there been fields and pastures, the
principle of residential zoning in isolation from economic zone component ceased to apply,
built over is the interior zone of the village, the so-called “Nawsie”etc. Spisz, which rural
landscape could be comparable in terms of compositional discipline of development areas,
to touted by Sharp discipline of spatial planning of the English countryside, is increasingly
moving away from the ideal of the village in the landscape park.
Very interesting field research of the Lesser Poland regions and derived from it thoughts
on the re-composition of the landscape on the basis that are having a lot to do with the idea
of the village in the landscape park, was presented by August Bochenski [2, 3, 15]. In his
studies he sought to organize an agricultural land. This objective was to serve an introduction
of a new settlement system involving the focusing rural housing in a band around existing
transportation routes. In his concept, an important role is being played by bands of tall
greenery, that is connected to habitat parcels. These units, being interconnected by strands of
specially designed high greenery, would as a result create a network of green plantings bands,
enriching rural landscape.
An attempt to merge the various elements of the idea of the village in the landscape
park, dispersed in the work of Bogdanowski, Novak, Rzymkowski, Chowaniec, Łuczyńska-
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-Bruzdowa, Bochenski and other authors, was conducted by Marek Kowicki in his work
Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta. He presented the outline of a single
concept, which takes into account more and more prevailing conditions and directions of
development and management of rural areas, especially in Galicia. As the most significant
trend, a permanent increase in the number of non-agricultural population living in rural areas,
both that comes from local families and immigrants, was classified. In many villages of the
Lesser Poland proportion of non-agricultural population (including farming for only self-supply) for several decades already, has far exceeded the percentage of people making their
living exclusively or mainly based on the agriculture
Kowicki notes that event today there has not been implemented in Poland a settlement
system designed for non-agricultural population, taking into account the specific nature of
this category of rural residents. As a result, non-agricultural population still continues to
adhere to this traditional, appropriate for a typical farming village settlement system that is
characterized by extensive, not to say – wasteful, in relation to changing circumstances, the
use of land for construction purposes. This is done at the expense of fields, and areas of open
landscape, often by “consuming“ for the purpose of building industry it most attractive areas.
The author emphasizes that it is crucial for the rehabilitation of rural areas and the ability
to create the park like surrounding landscape, to concentrate buildings for non-agricultural
population in carefully selected locations, if they decide to live in rural areas.
He points out that on Polish land there has been at past quite numerous examples of
intensive non-agricultural settlements in rural areas (such as craft and merchant towns
founded in historical times in areas of aristocratic and noble estates), as well as perhaps less
numerous but still exemplary, very disciplined in terms of spatial planning an agricultural
settlements (eg. Ferdynanian’s and Josephinian’s settlements). Only references to this kind
of disciplined planning for settlement in rural areas would open up the possibility of the idea
of “the village in the landscape park”.
Kowicki presents scenarios of investment measures, that would transform the
village band in the tight, disciplined planning and spatial systems of intensive building
developments, modeled to some extent on the basis of formation of the above mentioned
towns. He emphasizes, however, that the proposed model of rehabilitation of village areas
and giving them characteristics of natural park landscape, can be carried out only as a result
of a conscious initiative of its own residents. Their participation in the development of the
“near Homeland” may be an opportunity to restore the landscape and architectural diversity
between rural regions.

2. Conclusions
Summing up the above opinions, I would like to pointed out the essentially unanimous,
as reported in all the cited papers, demand for a radical restructuring of rural settlement
systems, as a basic condition for the modernization of rural development that in a harmonious
way combines beauty with utility. While Sharp’s work is dominated by satisfaction that
much of the English countryside meets this requirement, and the only need is to ensure that
already developed qualities are not going to be destroyed, the work of Polish authors clearly
shows serious concerns over the direction of the transformations taking place in the Polish
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countryside, particularly in relation to the settlement trends executed without respect for the
beauty and according to very particular criteria of usability. Rzymkowski, as mentioned,
also sees the necessity of fundamental dislocation of buildings and other elements of
rural development in order to optimally adapt to the climate and compositional landscape.
Chowaniec makes achieving modernization dependent on limiting of spatial development
expansion bands, roadside buildings, and concentration of dwellings in a specific localization,
in spatially central zone of the village. Solecki points to the model of the traditional village
Spisz, as an example, that the geographical and natural conditions that are very similar to
the conditions in many villages of the Lesser Poland, allows to achieve a very disciplined
in terms of spatial and architectural planning, settlement system. Kowicki points to a need
of taking into consideration in the ongoing planning concepts, the relevant differences in
settlement activity and its intensity, as they are appropriate for building a non-agricultural
population living in rural areas, in combination with zoning for farmers.

1. Wstęp
W użytkowaniu terenów wiejskich dominuje dzisiaj nastawienie eksploatacyjne w odniesieniu do różnorodnych zasobów wsi, w tym zasobów przyrodniczo-krajobrazowych,
zasadniczo sprzeczne z normami zrównoważonego rozwoju [4, 8]. Istnieje tendencja do
traktowania terenów wiejskich jako łatwo dostępnego zasobu rozmaitych dóbr, z których
możliwie swobodne korzystanie usprawiedliwiane bywa jakoby priorytetowymi potrzebami
urbanizacyjnymi. Uzewnętrznia się to między innymi w traktowaniu obszarów wiejskich
jako zasobu „wolnej przestrzeni”, z której można by czerpać bez zbędnych ograniczeń np.
na cele inwestycyjno-budowlane, a w szczególności na chaotyczne osadnictwo dla ludności
nierolniczej [6, 7, 11, 12].
Inną związaną z urbanizacją formą eksploatacji zasobów wsi jest np. rozwijanie rolnictwa metodami uprzemysłowionymi, powodującymi drastyczne zmiany przyrodniczo-krajobrazowe, społeczno-kulturowe i inne, zmieniające oblicze wsi, zwykle w sposób
niekorzystny i nieodwracalny lub trudny do naprawienia [9, 17]. Współczesne technologie
rolnicze nastawione wyłącznie na zysk nie liczą się z kosztami środowiskowymi.
Aktualne tendencje w rozwoju obszarów wiejskich, również te, które w perspektywie prowadzą do skutków negatywnych z punktu widzenia przyrodniczo-krajobrazowego, są biernie
akceptowane przez obowiązujące opracowania planistyczno-przestrzenne. Przekształcenia
w planach zagospodarowania przestrzennego dokonywane są doraźnie, bez wyraźnie określonej idei porządkującej [8, 23, 24].
Idea „krajobrazu parkowego” przeciwstawia się wspomnianym wyżej negatywnym kierunkom rozwoju. Jednocześnie – jak wspomniano – stwarza szansę na pokierowanie przeobrażeniami wsi w duchu zrównoważonego rozwoju. Zarysy koncepcji „wsi w krajobrazie
parkowym” są ideą podejmującą próbę zdefiniowania celu i wizji przeobrażeń planistyczno-przestrzennych polskiej wsi w sposób dość kompleksowy, choć jeszcze nader ogólny,
zawierającą wskazówki dotyczące zarówno problematyki kształtowania kompozycyjno-krajobrazowego obszarów wiejskich, jak i osadnictwa ludności nierolniczej, rolnictwa (raczej
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ekologicznego lub integrowanego), rekreacji (modelu rekreacji zrównoważonej) itd. Jest to
koncepcja teoretyczna, będąca nadal w fazie tworzenia, wymagająca niewątpliwie doprecyzowania wielu elementów, ale wykazująca cechy opracowania modelowego „wsi idealnej”,
wytyczającego ogólne perspektywy zagospodarowania obszarów wiejskich na podstawie zasad zrównoważonego rozwoju.
1.1. Stan badań – charakterystyka idei „wsi w krajobrazie parkowym”
Pojęcie „wieś w krajobrazie parkowym” funkcjonuje w literaturze przedmiotu od kilkudziesięciu lat, zatem konieczne było określenie stanu badań w tym zakresie, poczynając od
przywołania prac autorów tego pojęcia i ich argumentacji, a także ich odwołań do przykładów realizacji tej idei w czasach historycznych i współcześnie, za granicą i w Polsce.
Wyodrębniono w osobnym podrozdziale zagadnienia ruralistyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem prac z krakowskiego środowiska naukowego. Można bowiem zauważyć
uzupełnianie się poglądów krakowskich architektów ruralistów i krakowskich architektów
krajobrazu, którzy formalnie nie współpracując ze sobą zbyt blisko, stworzyli jednak wspólne podstawy idei „wsi w krajobrazie parkowym”.
1.1.1. „Wieś w krajobrazie parkowym” – geneza pojęcia
Nie ma informacji o tym, czy generał Dezydery Chłapowski użył kiedykolwiek sformułowania „wieś w krajobrazie parkowym” lub podobnego, jednakże pisząc o narodzinach tego
pojęcia, należy przypomnieć, że wiele elementów owej idei było realizowanych praktycznie
przez generała w sposób prekursorski m.in. w Turwii i na obszarach innych jego włości.
Generał Dezydery Chłapowski (1788–1879) uważany jest (słusznie) za prekursora
ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego w Polsce, który jako pierwszy wprowadził
postępowe metody upraw rolnych. Niewątpliwie wpływ na jego pracę miały zagraniczne
podróże, w czasie których pogłębiał swoją wiedzę, praktykując m.in. we wzorcowym
majątku księcia Leicester czy też w Szkocji, gdzie poznawał zasady nowoczesnego rolnictwa.
Zaawansowana wiedza rolnicza w Anglii, dzięki której uzyskano harmonijne połączenie
natury i kultury, nie tylko budziła podziw, ale również chęć naśladownictwa.
W swojej książce O rolnictwie pisał: „W Anglii i Szkocji tym sposobem uporządkowane
pola nadają tym krajom postać angielskiego ogrodu (...). Nie dla samej piękności życzyłbym
widzieć takie rolnictwo u nas zaprowadzone, ale dla większych korzyści, które z niego wypływają. (...) Zgoła, tak jak w każdem przedsięwzięciu, gdy uporządkowanie pierwiastkowo
będzie dobre, wykonanie stanie się łatwiejsze i skuteczniejsze” [5, s. 188].
Proponowane przez Chłapowskiego właściwe zagospodarowanie krajobrazu otwartego
miało więc służyć nie tylko uporządkowaniu, czyli pięknu, ale także miało przynieść większą wydajność, czyli użyteczność. Generał Chłapowski jako pierwszy podjął próbę zmiany
polskiego gospodarstwa na wzór rolnictwa angielskiego, wprowadzając płodozmian zamiast
trójpolówki. Rewolucyjna wówczas koncepcja rolnicza zakładała także przekształcenie krajobrazu. Odbywać się to miało poprzez wprowadzenie gęstej sieci zadrzewień śródpolnych.
Zadrzewienia miały spełniać nie tylko funkcję wiatrochronów, ale także funkcję ekonomiczną (pozyskiwanie drewna, lokalizowanie pasiek), biologiczną (remizy dla dziko żyjących
zwierząt i ptactwa, funkcja wiatrochronna itd.) i estetyczną [9]. Realizowana przez generała dalekowzroczna koncepcja przyrodniczo-krajobrazowa dostarczyła wielu praktycznych
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wskazówek niezwykle przydatnych, także i dzisiaj, w doprecyzowaniu idei rolniczego „krajobrazu parkowego”, szczególnie w zakresie problematyki zadrzewień śródpolnych.
Zapoczątkowaną w XIX w. przez generała politykę zadrzewień, której wielkie znaczenie
przyrodniczo-krajobrazowe podkreślają liczne badania, kontynuowano w czasach międzywojennych, a także po 1945 r. W latach 50. XX w. w Zakładzie Dendrologii i Pomologii
PAN w Kórniku przeprowadzono dokładne prace badawcze w rejonie Turwi, które dotyczyły
wpływu różnego rodzaju zadrzewień (aleje przydrożne, zadrzewienia kępowe, zadrzewienia pasowe) na poszczególne czynniki klimatu lokalnego. Wynikało z nich, że właściwie
zaprojektowany układ zieleni wywiera korzystny wpływ na plony roślin, które znajdują się
w pasie osłoniętym od wiatru i jest to wpływ tak wyraźny, że wręcz konieczny do stosowania
w Polsce, a zakładanie różnego rodzaju szerokich pasów ochronnych powinno być, zdaniem
ówczesnych naukowców, dominującym elementem w kształtowaniu krajobrazu [1].
Ignacy Tłoczek w opracowaniu Kształtowanie zieleni w krajobrazie wiejskim nadmienia,
że idea propagowana przez Chłapowskiego znalazła wielu naśladowców na Śląsku i w Wielkopolsce, a akcję zadrzewień prowadzono w XIX w. nie tylko z myślą o poprawie warunków środowiskowych, ale i z zamiarem podniesienia walorów plastycznych krajobrazu [22].
Modelowe gospodarstwo generała, znajdujące się w Turwii koło Poznania, było dla innych
rolników wzorem harmonijnego połączenia piękna z użytecznością oraz przykładem w pełni
zaplanowanego przekształcenia krajobrazu w celu unowocześnienia i poprawy warunków
ekonomicznych. Stanowiło to pierwszą przesłankę w kierunku krajobrazu komponowanego.
Dzisiaj należy do najstarszych, zachowanych założeń zieleni śródpolnej. W pałacu w Turwii
mieści się stacja Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, a na terenach majątku Dezyderego Chłapowskiego utworzono Park Krajobrazowy jego imienia.
Pisząc o zasługach generała dla kształtowania idei rolniczego „krajobrazu parkowego”,
należy wspomnieć o inspiracji, jaką były dla niego krajobrazy wsi brytyjskich, szczerze
podziwiane, ale też wnikliwie analizowane w trakcie odbywanych tam podróży, jakie dziś
nazwalibyśmy studialnymi. Zespolenie Piękna z Użytecznością, do jakiego dążył generał,
kształtując krajobraz rolniczy w swoich włościach, było kultywowane na Wyspach dużo
wcześniej. Dziewiętnastowieczna rewolucja przemysłowa, w dość istotny sposób przeobrażając brytyjski krajobraz, nie zniweczyła owej idei, a nawet w odniesieniu do wielu obszarów rolniczych i ogrodniczych okazała się pozytywnym impulsem modernizacyjnym.
Wielka Brytania posiada do dzisiaj jedne z najlepiej wypielęgnowanych i najbardziej charakterystycznych w skali Europy zasobów krajobrazów wiejskich. Wizerunek ten zawdzięcza konsekwentnie od wieków wprowadzanym w życie pozytywnym działaniom planistyczno-przestrzennym i krajobrazowo-kompozycyjnym, takim jak np. wprowadzona w XVIII–
XIX w. „Rewolucja Rolna”, tzw. Parlament Enclosure Acts odpowiedzialne bezpośrednio
za zarządzanie gruntami itd. Wydłużone, wąskie pola w procesie komasacji gospodarstw
wiejskich zastąpiono wówczas kwadratowymi i obsadzonymi żywopłotami (bądź okalanymi
murkami kamiennymi układanymi na sucho), co ułatwiło przejście z rolnictwa na hodowlę
zwierząt.
Największe nasilenie komasacji zbiegło się z „rewolucją ogrodową” i powstaniem nowego kierunku w projektowaniu ogrodów. Dotąd panujący styl geometryczny „cyrklem i miarą mierzony” zaczął tracić na popularności [10]. Do walki z obcymi dla natury „tworami”
ruszyli razem filozofowie, poeci, estetycy oraz liczni przyrodnicy i podróżnicy. Chwalono
przyrodę swojską i opisywano piękno natury w ogrodach chińskich. Powoli zaczęły znikać
z krajobrazu elementy ogrodów regularnych. Pozbywano się wszelkich barier pomiędzy par-
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kiem a okalającym krajobrazem, stosując niewidoczne ogrodzenia, tzw. system a-ha. Były to
np. rowy z ukrytymi w nich żywopłotami, niskie żywopłoty. Elementy te stanowiły zamknięcie ogrodu, ale nie były barierą dla ludzkiego wzroku. Dzięki tej metodzie ogród łączył się
bezpośrednio z otaczającym krajobrazem i powiększał się optycznie.
Za ojca stylu naturalnego, który potraktował ogród jako integralną część krajobrazu, został uznany William Kent. Za nim cała plejada innych architektów przekształcała krajobraz
parku angielskiego, a byli to: Lancelot Brown, William Chambers, Humphrey Repton [21].
W tym czasie pojawiła się również propagowana przez Stephena Switzera idea ozdobnej
farmy – zwanej przez francuzów ferme ornée (ornamental farm) – którą zrealizowano w posiadłości poety Williama Shenstonea. Dzisiejszy krajobraz wsi angielskiej jest rezultatem
wielu ówczesnych wysiłków zmierzających zarówno do unowocześnienia gospodarki rolnej,
jak i do sprostania wymogom nowej mody ogrodowej.
W klasycznym dziele brytyjskim o planowaniu ruralistycznym czytamy: „Angielska wieś
od dawna zajmuje główne miejsce jako przedmiot miłości i dumy Brytyjczyków, zarówno
mieszkańców wsi, jak i mieszczuchów. Jest ona postrzegana także przez przybyszów spoza
Wysp jako szczególnie charakterystyczny i atrakcyjny «produkt» angielskiego stylu życia.
«Produkt» użyteczny, często piękny lub przynajmniej przyjemny, pełen wdzięku i charakteru. A wreszcie jako zapis długiej historii, jako dzieło człowieka, które jest jednocześnie
wytworem czasu. Afekt w stosunku do naszych starych wsi, jak też duma z nich są naturalne
i chwalebne. Bylibyśmy głupcami i rozrzutnymi, niegodni naszego dziedzictwa, jeśli nie
podejmowalibyśmy wszelkich starań, aby chronić tę tradycyjną harmonię” [16, s. 5].
Autorem tych słów był Thomas Sharp, w XX w. czołowy ruralista, którego praca The
Anathomy of the Village stanowi podsumowanie doświadczeń brytyjskich w kształtowaniu
krajobrazu wiejskiego. Oczywiście nie mógł jej znać generał Chłapowski, gdyż została opublikowana kilkadziesiąt lat po jego śmierci, ale nie można wykluczyć, że stanowiła inspirację
dla twórców krakowskiej szkoły architektury krajobrazu, w środowisku których zrodziło się
pojęcie „wsi w krajobrazie parkowym”.
Pojęcie krajobrazu parkowego zostało po raz pierwszy sformułowane przez prof. Janusza Bogdanowskiego w 1976 r. w pracy Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Był to niejako wyraz troski o przyszłą przestrzeń, w której żyć ma człowiek symbolicznego roku 2000, natomiast koncepcja „krajobrazu parkowego jutra” stanowiła propozycję rozwiązań dla narastających już wówczas problemów przestrzennych. Projekt teoretyczny prof. Bogdanowskiego zakładał harmonijne powiązanie krajobrazu zurbanizowanego,
otwartego i zielonego na zasadach „sztuki kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka,
(...) zgodnie z właściwościami środowiska naturalnego”.
W wizji krajobrazu modelowego nie było miejsca na konflikt pomiędzy naturą oraz naturalną i sztuczną gospodarką człowieka. Dążono do rozwiązywania wszelkich problemów
wyłącznie na zasadzie harmonii. Temu celowi miało służyć optymalne wykorzystanie zasobów, tak aby struktury przestrzenne rozwijały się nie pod presją jednego elementu, ale
uwzględniając każdy komponent. Koncepcja „krajobrazu parkowego jutra” opierała się na
świadomym kształtowaniu przestrzeni i miała na celu stworzenie krajobrazu bogatego i różnorodnego pod względem przyrodniczym. Krajobraz zawierał oprócz waloru produkcyjnego
(wynikającego z gospodarki racjonalnej) także wartości rekreacyjne. Zasadniczym walorem
miała być zwarta zabudowa wsi o charakterze regionalnym na tle rozłogu upraw i zadrzewień śródpolnych, dodatkowo powiązana bezkolizyjną siecią drogową, ważną dla turystyki
pieszej i kołowej.
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Przedstawiony przez Bogdanowskiego w latach 70. XX w. model „prawidłowo ukształtowanego krajobrazu rolniczego” ma wiele atrybutów krajobrazu, który dziś opatrzylibyśmy
przymiotnikiem: „zrównoważony”. Wszakże model ten bliski jest zarówno postulatom ruralistycznym Sharpa, jak i doświadczeniom rolniczym generała Chłapowskiego. Te zaś, jak
stwierdziliśmy, wywodzą się w prostej linii z brytyjskiej tradycji kształtowania krajobrazu
wiejskiego, gdzie głównym celem było doskonalenie umiejętności łączenia Piękna z Użytecznością.
1.1.2. „Wieś w krajobrazie parkowym” w ujęciu ruralistycznym
Wiele elementów idei „wsi w krajobrazie parkowym” odnaleźć można w pracach ruralistycznych szkoły krakowskiej, której reprezentantami byli profesorowie: Andrzej Rzymkowski, Mieczysław Chowaniec, Andrzej Solecki, August Bocheński i przedstawiciele młodszej
generacji.
Andrzej Rzymkowski posługiwał się w swoich opracowaniach dotyczących modernizacji
osadnictwa rolniczego warsztatem, dziś powiedzielibyśmy, ekologa – świadomego zasadniczej roli, jaką w kształtowaniu krajobrazu wiejskiego odgrywają czynniki przyrodnicze:
gleba, woda, wiatr, słońce. Oceniając z tego punktu widzenia rozplanowanie osiedli wiejskich, szczególnie na obszarach górskich, widział potrzebę radykalnej przebudowy systemu
osadniczego, a w związku z tym także systemu polno-łąkowego i leśnego. Dawne osiedla
wiejskie, usytuowane najczęściej w dennych partiach dolin (ze względu na bliskość wody
i starych traktów komunikacyjnych), powinny być według Rzymkowskiego zastąpione nowymi osiedlami lokalizowanymi w wyższych, stokowych partiach dolin, powyżej stref mrozowiskowych i zalewowych.
W projekcie modelowym zaproponował podział na sześć hipsometrycznych pięter upraw.
Dno doliny, do wysokości zalewów mrozowych, zajmowałyby łąki. W pasie dna prowadzono by również główną arterię komunikacyjną i dopuszczano sytuowanie budynków o charakterze usługowym oraz handlowo-przemysłowym. Wyższe piętro zajmowałyby pasma sadów,
a ponad nimi – nowa zabudowa w układzie liniowym lub w postaci zwartych przysiółków.
Jeszcze wyżej, ponad zabudową – uprawy rolne oraz pastwiska i na najwyższym piętrze – las
kadrujący całość układu osadniczo-rolnego.
Przyjęty przez Rzymkowskiego program planu zagospodarowania przestrzennego dawałby nie tylko korzyści natury gospodarczej, ale także znacząco zwiększałby walory
krajobrazowe doliny. Rzymkowski tak opisywał walory krajobrazowe swojej koncepcji:
„z arterii komunikacyjnej dennej, która jest wolna od zabudowy, otrzymujemy swobodne pole
widzenia na atrakcyjną scenerię górską. (...) Z osiedla obserwujemy zbocza przeciwległe, mając
głęboką podstawę widokową sięgającą do dna doliny; również widoki w kierunku osi doliny
zyskują wskutek podniesienia płaszczyzny horyzontu i są bez porównania bardziej atrakcyjne,
niż obserwowane z zabudowy dennej. Przy obserwacji ze szczytu (związanego z ewentualnym ruchem turystycznym) zasadniczym walorem krajobrazowym jest skupienie osiedli w postaci zwartych przysiółków z pozostawieniem wielkich, niezabudowanych przestrzeni” [14,
s. 67]. W taki sposób realizowałaby się w omawianej koncepcji zasada łączenia Użyteczności
z Pięknem, znamienna dla idei „wsi w krajobrazie parkowym”.
Mieczysław Chowaniec był twórcą teoretycznych koncepcji koncentracji osadnictwa
wiejskiego wraz z koncentracją usług. Proponowane przez niego modele modernizacji wiejskich układów osadniczych wykazywały, poza celami funkcjonalno-technicznymi, wyraźny
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cel kompozycyjno-krajobrazowy. Uważał on, że typ zabudowy łańcuchowej tak charakterystyczny m.in. dla wsi małopolskiej, jest anachronizmem wymagającym zasadniczej przebudowy w sytuacji, gdy większość jej mieszkańców przestała już zajmować się rolnictwem.
Uzasadniał, że w przypadku osiedli typu liniowego ich przebudowa jest możliwa technicznie
i wskazana ze względów kompozycyjno-krajobrazowych, a co więcej, można by ich modernizację przeprowadzić bez nadzwyczajnych nakładów inwestycyjnych.
Modele modernizacyjne opracowane przez Chowańca polegały na uwolnieniu otwartego
krajobrazu wsi od zabudowy rozproszonej poprzez koncentrację nowej zabudowy wiejskiej
w strefie wyznaczonej w odniesieniu do lokalizacji proponowanego centrum społeczno-usługowego wsi. Strefa stosunkowo intensywnej zabudowy wiejskiej obejmowałaby obszary
położone w izochronie 10-minutowego dojścia pieszego do wspomnianego ośrodka społeczno-usługowego. Chowaniec widział możliwość i racjonalność zasadniczego skrócenia pasm
istniejącej zabudowy łańcuchowej i wyznaczenia terenów do nowej zabudowy w pasmach
równoległych do pasma skróconego, oczywiście w ramach wspomnianej izochrony. Zieleń
wysoka towarzysząca opuszczonym i oczyszczonym z zabudowań siedliskom rozproszonym mogłaby – według Chowańca – stać się podstawą do tworzenia pasów wiatrochronnych
i innych korytarzy wysokiej zieleni śródpolnej oraz alei przydrożnych poprzez scalanie dosadzeniami drzew rozproszonych kęp zadrzewień. Koncentracja zabudowy na dość rygorystycznie określonym obszarze umożliwiłaby także świadome komponowanie panoramy wsi
z uwzględnieniem zasad kształtowania zabudowy w krajobrazie otwartym.
Problemy estetyki osiedli wiejskich i zasad ich kompozycji w krajobrazie otwartym, rola
zieleni na działce siedliskowej, we wnętrzu wsi i w strefie polno-łąkowo-pastwiskowej, razem z postulatami dotyczącymi ochrony wiejskiego środowiska oraz wartości kulturowych
w planowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem procesów urbanizacyjnych, stanowią istotną
część publikowanego dorobku naukowego Chowańca [6, 7]. Wszystkie te przemyślenia mają
istotne znaczenie dla konkretyzacji idei wsi w krajobrazie parkowym, jednakże szczególnie
inspirujące wydają się wspomniane wyżej modele koncentracji zabudowy wiejskiej, których
realizacja w zasadniczy sposób wpłynęłaby na poprawę jakości krajobrazu wiejskiego.
Andrzej Solecki, badający m.in. osadnictwo Spisza Polskiego, wskazywał na szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe tamtych układów planistyczno-przestrzennych,
niezwykle oryginalnych, nieposiadających odpowiednika na innych ziemiach polskich,
określanych jako typ pasmowo-koncentryczny, jeszcze wówczas bez tendencji do rozpraszania zabudowy [17–19]. W latach 60. XX w., kiedy to Solecki prowadził swoje badania
na Spiszu, tamtejsze wsie, jak np. Nowa Biała, Frydman, Krempachy i inne posiadały zabudowę zwartą i uporządkowaną pod względem gabarytowym i sytuacyjnym, zamykającą
się w całości w ramach precyzyjnie wyznaczonych i respektowanych granic oddzielających tereny budowlane od terenów rolnych. Interesująca jest diagnoza Soleckiego, który
trwałość systemu planistyczno-przestrzennego osadnictwa na Spiszu, wywodzącego się
z XIII–XIV-wiecznej kolonizacji na prawie niemieckim tłumaczył raczej stagnacją gospodarczą regionu, którego tradycyjne struktury społeczno-ekonomiczne nie uległy jeszcze
w tamtych latach oddziaływaniu bodźców urbanizacyjnych, niż respektowaniem przez
mieszkańców w sposób świadomy rygorów dyscypliny planistyczno-przestrzennej. Wsie
spiskie wraz z otaczającym je krajobrazem tworzyły wówczas układ bardzo zbliżony do
idei wsi w krajobrazie parkowym. Solecki postulował, aby jeszcze lepiej wyakcentować
owe walory środowiskowe i w perspektywie doprowadzić do przekształcenia krajobrazu
spiskiego w obszar leśno-parkowy.
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Obecnie krajobraz Spiszu ulega przemianom, które w istotnych elementach bywają
sprzeczne ze wspomnianymi postulatami. Nie są już respektowane dotychczasowe granice
zabudowy – działki budowlane wyznaczane bywają w strefie pól i pastwisk, zasada strefowania zabudowy mieszkaniowej odrębnie w stosunku do strefy gospodarczo-składowej
przestała obowiązywać, zabudowywane jest wnętrze wsi, tzw. nawsie itd. Spisz, którego krajobraz wiejski mógł być porównywalny pod względem dyscypliny kompozycyjnej obszarów
zabudowy z zachwalaną przez Sharpa dyscypliną planistyczno-przestrzenną wsi angielskiej,
coraz bardziej oddala się od ideału wsi w krajobrazie parkowym.
Bardzo interesujące badania terenowe z rejonów Małopolski oraz wywiedzione z nich
przemyślenia dotyczące re-kompozycji krajobrazu na zasadach mających wiele wspólnego
z ideą wsi w krajobrazie parkowym przedstawił August Bocheński [2, 3, 15]. W swoich opracowaniach dążył do uporządkowania terenów rolniczych, a celowi temu miało służyć wprowadzenie nowego systemu osadniczego polegającego na pasmowym skupieniu zabudowy
wiejskiej wokół istniejących tras komunikacyjnych. Istotną rolę odgrywały w jego koncepcji
zespoły zieleni związanej z zagrodowymi działkami siedliskowymi. Zespoły te, wzajemnie
ze sobą połączone projektowanymi pasmami zieleni wysokiej, utworzyłyby sieć zadrzewień
pasmowych, wzbogacając krajobraz wiejski.
Próbę scalenia rozmaitych elementów dotyczących idei wsi w krajobrazie parkowym,
rozproszonych w pracach Bogdanowskiego, Novaka, Rzymkowskiego, Chowańca, Łuczyńskiej-Bruzdowej, Bocheńskiego i innych autorów, przeprowadził Marek Kowicki w pracy
Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta. Przedstawił on zarys jednolitej koncepcji, w której uwzględnione zostały uwarunkowania rzutujące coraz silniej na kierunki
rozwoju i zagospodarowania obszarów wiejskich, szczególnie w Małopolsce. Do najistotniejszych trendów zaliczony został stały przyrost liczby ludności nierolniczej mieszkającej
na wsi, zarówno tej, która wywodzi się z rodzin miejscowych, jak i napływowej. W wielu
wsiach małopolskich odsetek ludności nierolniczej (w tym uprawiającej rolnictwo jedynie
w celach samozaopatrzeniowych) od kilku już dekad zdecydowanie przewyższa odsetek ludności utrzymującej się wyłącznie lub głównie z rolnictwa.
Kowicki zwraca uwagę, że współcześnie nie został w Polsce wdrożony system osadniczy
projektowany dla ludności nierolniczej, uwzględniający specyfikę tej kategorii mieszkańców
wsi. W rezultacie ludność nierolnicza kontynuuje nadal ów tradycyjny, właściwy dla wsi typowo rolniczej system osadniczy charakteryzujący się ekstensywnym, by nie powiedzieć – rozrzutnym, jak na zmienione uwarunkowania, wykorzystaniem terenów do celów budowlanych.
Odbywa się to kosztem zajmowanych coraz to nowych obszarów krajobrazu otwartego, nierzadko poprzez „konsumowanie” w celach budowlanych szczególnie atrakcyjnych jego połaci.
Autor podkreśla, że kluczowe znaczenie dla sanacji wsi i dla możliwości tworzenia jej parkowego otoczenia krajobrazowego ma koncentracja w starannie wybranych lokalizacjach zabudowy dla ludności nierolniczej, jeśli ta decyduje się mieszkać na obszarach wiejskich.
Wskazuje on, że na ziemiach polskich istniały dawniej całkiem liczne przykłady intensywnego osadnictwa nierolniczego na obszarach wiejskich (m.in. miasteczka rzemieślnicze
i kupieckie zakładane w czasach historycznych na obszarach latyfundiów magnackich i majątków szlacheckich), jak też, może mniej liczne, ale jednak zrealizowane przykłady bardzo
zdyscyplinowanego pod względem planistyczno-przestrzennym osadnictwa rolniczego (np.
w ramach osadnictwa fryderycjańskiego i józefińskiego). Dopiero nawiązanie do tego rodzaju dyscypliny planistycznej w odniesieniu do osadnictwa na obszarach wiejskich otworzyłoby możliwość realizacji idei „wsi w krajobrazie parkowym”.
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Kowicki przedstawia scenariusz działań inwestycyjnych, dzięki którym możliwe byłoby przekształcenie wsi pasmowych w zwarte, zdyscyplinowane układy planistyczno-przestrzenne o intensywnej zabudowie, wzorowane do pewnego stopnia na zasadach kształtowania wyżej wspomnianych miasteczek. Podkreśla on jednak, że proponowany model sanacji
wsi i nadania jej krajobrazom charakteru parkowego może być realizowany wyłącznie jako
rezultat świadomie podjętej inicjatywy mieszkańców. Ich współuczestnictwo w kształtowaniu „bliskiej Ojczyzny” może być szansą na przywrócenie różnorodności krajobrazowo-architektonicznej pomiędzy poszczególnymi regionami wiejskimi.

2. Wnioski
Podsumowując przedstawione wyżej opinie, należy zwrócić uwagę na zasadniczo jednomyślny, bo zgłaszany we wszystkich cytowanych pracach postulat radykalnej przebudowy wiejskich układów osadniczych jako warunku podstawowego modernizacji zagospodarowania obszarów wiejskich w sposób łączący harmonijnie Piękno z Użytecznością. O ile
w książce Sharpa dominuje satysfakcja z tego, że wiele angielskich wsi spełnia ów postulat
i należy jedynie zadbać o to, aby wypracowanych walorów nie zniszczyć, to w pracach polskich autorów wyraźnie widać poważne zaniepokojenie kierunkiem przeobrażeń dokonujących się na polskiej wsi, szczególnie w odniesieniu do tendencji osadniczych realizowanych
bez respektu dla piękna i wedle nader partykularnych kryteriów użyteczności. Rzymkowski,
jak wspomniano, widzi tu konieczność zasadniczej dyslokacji zabudowy i innych elementów
zagospodarowania obszarów wiejskich w celu ich optymalnego dostosowania do uwarunkowań klimatycznych i kompozycyjno-krajobrazowych. Chowaniec uzależnia możliwość
osiągnięcia owego celu modernizacyjnego od ograniczenia ekspansji pasmowej, przydrożnej
zabudowy oraz jej koncentracji w określonej lokalizacyjnie i obszarowo strefie centralnej
wsi. Solecki wskazuje na model tradycyjnej wsi spiskiej jako przykład, że w warunkach geograficzno-przyrodniczych bardzo podobnych do uwarunkowań wielu wsi małopolskich możliwa była realizacja bardzo zdyscyplinowanego pod względem planistyczno-przestrzennym
i architektonicznym systemu osadniczego. Kowicki wskazuje na konieczność uwzględniania
w realizowanych koncepcjach planistycznych istotnych różnic dotyczących form osadnictwa
i jego intensywności, właściwych dla zabudowy ludności nierolniczej mieszkającej na wsi,
w zestawieniu z warunkami zabudowy dla rolników.
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Ill. 1, 2. Size of crop rotation fields in estate of Dezydery Chłapowski in Turew in the first half of
XIX century and in 1982 (Cofta 1986). Most of the shelterbelt system, which was founded in
the twenties XX century, remains to this day. Plantings belts reach a length of up to several
kilometers, with a width ranging from ten to thirty meters. In the middle zone there is usually
located an access road to the fields. 1 – the park of the palace, 2 – village building, 3 – peasant
land granted in 1924, 4 – forest, 5 – woodlots more than 100 years old, 6 – middle of each
box indicates the area in hectares, 7 – woodlots. Sorce document: P. Ilnicki, Polskie rolnictwo
a ochrona środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu, Poznań 2004, p. 164
Il. 1, 2. Wielkość pól płodozmianowych w majątku Dezyderego Chłapowskiego w Turwi w pierwszej połowie XIX w. oraz w 1982 r. (Cofta 1986). Większa część systemu zadrzewień, który został założony w latach 20. XIX w., pozostała do dnia dzisiejszego. Pasy zadrzewień
osiągają długość do kilku kilometrów, przy szerokości od kilkunastu do trzydziestu metrów.
W środku pasów zwykle mieści się droga dojazdowa do pól. 1 – park z pałacem, 2 – zabudowa wsi, 3 – grunty chłopskie nadane w 1924 r., 4 – las, 5 – zadrzewienia ponad 100-letnie,
6 – w środku każdego pola oznaczono jego powierzchnię w hektarach, 7 – zadrzewienia. Źródło: P. Ilnicki, Polskie rolnictwo a ochrona środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004, s. 164
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Ill. 3, 4. Milton Abbas, Dorset. The village was built in 1786, as linear village, with compact settlement,
surrounded by a ring plant (view of design and the current situation). The village has been
preserved in its original form. Strap of plant effectively protected the building from spreading
beyond the designated urban scheme. Source document: Thomas Sharp, The Anatomy of
the Village, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1946, p. 22; http://www.bing.com/
images/search?q=milton+abbas&view
Il. 3, 4. Milton Abbas, Dorset. Wieś wybudowana w 1786 r. jako ulicówka, o zabudowie zwartej,
otoczona pierścieniem plant (widoczne: projekt i stan obecny). Wieś została zachowana
w niezmienionej formie. Pas plant skutecznie ochronił przed rozprzestrzenieniem się zabudowy poza wyznaczony schemat urbanistyczny. Źródło: Thomas Sharp, The Anatomy of the
Village, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1946, s. 22; http://www.bing.com/images/search?q=milton+abbas&view
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Ill. 5. Panoramic outline of the valley – design concept by A. Rzymkowski. Source document:
A. Rzymkowski, Planowanie osiedli wiejskich w terenach górskich, Budownictwo i Architektura,
Warszawa 1954, p. 39
Il. 5. Schemat panoramiczny doliny – koncepcja projektowa według A. Rzymkowskiego. Źródło:
A. Rzymkowski, Planowanie osiedli wiejskich w terenach górskich, Budownictwo i Architektura,
Warszawa 1954, s. 39
a)

b)

c)

Ill. 6. Concepts of concentration of the rural settlement with the concentration of services: a) an estate
with scattered buildings: the concentration of farm buildings in the hamlets located perpendicular
to the path of socio-service center in the center, b) residential buildings line the elongated with
a length greater than 1,500 m: concentration of settlement in the area 10 min. pedestrian access
to the center, c) estate line with the proposal bypass expensive long-distance running. Source
document: M. Chowaniec, Zarys teorii i zasad kształtowania osiedli i terenów wiejskich, Kraków
1989, p. 201, 206, 210
Il. 6. Koncepcje koncentracji osadnictwa wiejskiego wraz z koncentracją usług: a) osiedle o zabudowie rozproszonej: koncentracja zabudowy zagrodowej w przysiółkach położonych prostopadle
do drogi, z ośrodkiem społeczno-usługowym w centrum, b) osiedle o zabudowie liniowej wydłużonej o długości większej niż 1500 m: skupienie osadnictwa w strefie 10 min dojścia pieszego
do ośrodka, c) osiedle liniowe z propozycją obwodnicowego prowadzenia drogi dalekobieżnej.
Źródło: M. Chowaniec, Zarys teorii i zasad kształtowania osiedli i terenów wiejskich, Kraków
1989, s. 201, 206, 210
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Ill. 7. Nowa Biała. The plan of the two rings of build-up area formed 1935: 1 – the inner ring of
residential development with clearly defined borders of the agricultural acreage, 2 – the outer
ring at the end of separate parcels of residential and agricultural storage buildings. Source
document: A. Solecki, O formie przestrzennej i perspektywach rozwoju osiedli Spisza Polskiego,
Architektura 7, Arkady, Warszawaa 1967, p. 279
Il. 7. Nowa Biała. Plan z roku 1935. Wyraźnie ukształtowane dwa pierścienie zabudowy: 1 – pierścień
wewnętrzny z zabudową mieszkaniową o ostro zarysowujących się granicach z areałem rolnym,
2 – pierścień zewnętrzny na krańcach wydzielonych działek mieszkalno-gospodarczych z zabudową magazynową. Żródło: A. Solecki, O formie przestrzennej i perspektywach rozwoju osiedli
Spisza Polskiego, Architektura 7, Arkady, Warszawa 1967, s. 279

Ill. 8. Nowa Biała. The present state, system based on the two rings has deformed by the introduction of
new buildings outside the area originally designated. Source document: http://www.nowabiala.
com/V1/photo.php?photo=36&type=category
Il. 8. Nowa Biała. Stan obecny, układ opierający się na dwóch pierścieniach uległ deformacji poprzez
wprowadzenie nowej zabudowy poza strefy pierwotnie wyznaczone. Źródło: http://www.
nowabiala.com/V1/photo.php?photo=36&type=category
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Ill. 9. Schematic diagram showing the spatial arrangement often found in existing rural settlements
with the concept of inclusion homesteads scattered in protective green belts: 1 – compact
housing part, 2 – building point along the main road, 3 – scattered homesteads (habitat),
4 – proposed distribution of green belts and windbreaks, 5 – agricultural area, 6 – main road,
7 – field and driving paths, 8 – collision points. Source document: A. Bocheński, Zagospodarowanie przestrzenne terenów rolniczych, Budownictwo wiejskie, Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne 1968, No. 8, p. 4
Il. 9. Schemat ideowy przedstawiający często spotykany układ przestrzenny istniejących osiedli wiejskich z koncepcją włączenia zagród rozproszonych w pasy zieleni ochronnej: 1 – zwarta część
osiedla, 2 – zabudowa punktowa wzdłuż głównej drogi, 3 – zagrody rozproszone (siedliska),
4 – proponowane rozmieszczenie pasów zieleni wiatrochronnej, 5 – areał rolny, 6 – droga główna,
7 – drogi śródpolne i dojazdowe, 8 – punkty kolizji. Źródło: A. Bocheński, Zagospodarowanie
przestrzenne terenów rolniczych, Budownictwo wiejskie, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne 1968, nr 8, s. 4

Ill. 10. Building development partially scattered and concentrated along the transport route,
transformed into band-point settlement with belts windbreaks, band – including concentrated
scattered homesteads: 1 – compact housing part, 2 – building converted into a band-point
settlement system, 3 – scattered habitats across green belts windbreaks for gradual depreciation,
4 – agricultural area, 5 – estate road, 6 – main road, 7 – utility road, 8 – collision points. Source
document: A. Bocheński, Zagospodarowanie przestrzenne terenów rolniczych, Budownictwo
wiejskie, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1968, No. 8, p. 4
Il. 10. Osiedle o zabudowie częściowo rozrzuconej i skupionej wzdłuż szlaku komunikacyjnego,
przekształcone na osiedle o zabudowie pasmowej z pasami wiatrochronnymi – ujmującymi zagrody
rozproszone: 1 – zwarta część osiedla, 2 – zabudowa punktowa przekształcona na pasmowy układ
osiedla, 3 – siedliska rozproszone w pasach zieleni wiatrochronnej przeznaczone do stopniowej
amortyzacji, 4 – areał rolny, 5 – droga osiedlowa, 6 – droga główna, 7 – drogi gospodarcze,
8 – punkty kolizji. Rysunki na podstawie: A. Bocheński, Zagospodarowanie przestrzenne terenów
rolniczych, Budownictwo wiejskie, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1968, nr 8, s. 4

26

Ill. 11. Shaping the inside of the village. The theoretical concept of strategy of focusing settlement
of non-agricultural population living in rural areas, according to M. Kowicki. A. Starting
point. Typical village, which has largely replaced the building substance. Other relics of an
ancient village in the form of the church manse, old school, one cottage. In the absence of
new rural construction land increases and dispersed buildings along the roads. B. Stage I. The
transformation consists in determining the outlines of the plan in the future a residential and
commercial building for non-agricultural population. C. Phase II. Gradual implementation of
the project. D. Phase III. Final. Bringing to eliminate scattered settlement and the final closing
of the proposed investment within a residential and commercial. Sourse document: M. Kowicki,
Patologie / wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle
tendencji krajowych i europejskich, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, p. 168–169
Il. 11. Kształtowanie wnętrza wsi. Teoretyczna koncepcja strategii koncentracji osadnictwa ludności
nierolniczej zamieszkałej na obszarach wiejskich według M. Kowickiego: A. Punkt wyjścia.
Typowa wieś, w której dokonała się w dużej mierze wymiana substancji budowlanej. Pozostały
relikty dawnej wsi w postaci kościoła z plebanią, starej szkoły, jednej chałupy. Z powodu braku
nowych działek budowlanych wieś wydłuża się i rozprasza zabudowę wzdłuż dróg. B. Etap I.
Transformacja polegająca na wyznaczeniu w terenie zarysu planu przyszłego zespołu mieszkalno-usługowego dla ludności nierolniczej. C. Etap II. Stopniowa realizacja inwestycji. D. Etap III.
Końcowy. Doprowadzenie do likwidacji rozproszonego osadnictwa i ostatecznego zamknięcia
inwestycji w obrębie projektowanego zespołu mieszkalno-usługowego. Źródło: M. Kowicki, Patologie / wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji
krajowych i europejskich, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 168–169
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1. Introduction
The economic and environmental conditions, which have been changing at an
unprecedented pace since the end of the 20th century, in addition to the increasing number of
people, have prompted the search for new methods of producing food, which in turn entails
the appearance of novel production facilities. At present, in the area of futuristic designs, there
are both open and closed vertical farms with several dozen storeys and situated primarily in
urban areas. Concepts of urban agriculture are returning1. They do so because the production
of plants and animals has been taking place in cities since the oldest times. It would appear that
the history of urban agriculture is as long as the history of cities themselves [11, p. 40]. Vast
gardens and fields of arable land constituted an element of the landscapes of ancient cities.
The mediaeval towns in Europe quite often conducted a typically rural economy and they
were called “towns” only due to their crest and charter. At the beginning of the 19th century,
allotment gardens started to appear in German cities. These were a response to the lack of food
security. They constituted places of leisure and recreation in times of economic stabilisation
of communities and during World Wars 1 and 2, during the economic crisis of 1930s as well
as in the post-war period, they gave the inhabitants of European cities a chance to survive.
Food production in American, Canadian and British city gardens during World Wars 1 and 2
provided substantial support for the military activities of these countries [7, 12]. The industrial
revolution, the industrialisation of societies, and the development of the automotive industry
drove accelerated urbanisation and defined the functions of settlement units and areas as
well as dividing them into urban and rural. It turned out that the introduction of this smooth
division fell outside the accepted criteria, particularly in view of the technological, economic,
social and cultural changes in the 20th century. The scientific and technological revolution,
also called the third industrial revolution, which began in the 1940s, brought about ideas to
return to the concept of urban food production i.e. a combination of multiple functions for
urban areas, including urban agriculture, which would be used to produce food for sale. For
some social groups, however, the prime function of urban agriculture is leisure [17].
Contemporary urban agriculture is characterised by a diversity of forms in urban areas:
from the urban to the architectural scale. Gardens are found near houses, on non-built-up
plots, urban wasteland, in parks, near rivers, on building roofs and walls, and even as mobile
ones on boats and trailers. On green roofs, plants are grown in different systems: ranging
1

Urban agriculture is most extensively discussed and defined in American relevant literature. The Food
and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) defines it as production and processing of
food and fuel in the entire urban and suburban area in order to satisfy the needs of the customers in
the city by means of intensive production methods as well as by using and reusing natural resources
and municipal waste to obtain diversity of crops and farm animals. See: J. Smit, A. Ratta, J. Nasr,
Urban Agriculture: Food, Jobs, and Sustainable Cities, United Nations Development Programme
(UNDP), New York 1996. On the other hand, scientists from the Council for Agriculture, Science
and Technology (CAST), an international consortium with its registered office in American Ames,
consider urban agriculture to be a part of a sustainable design and define it as a complex system that
encompasses a broad spectrum of activities. These range from production, processing, marketing,
distribution and consumption of food as well as various other forms of activity connected with
recreation and leisure, economic development and restoration of the natural environment, and finally,
to the creation of aesthetic surroundings. See: L. Butler, D.M. Moronek, Urban and Agriculture
Communities: Opportunities for Common Ground, Council for Agricultural Science and Technology,
Ames 2002.
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from the traditional to aeroponic or hydroponic systems which reduce water consumption
from 70 to 90%. The roofs used for such purposes can be found on a variety of buildings,
such as university campuses (Belém-São Paulo Capital), old warehouses (Navy warehouse,
Brooklyn), innovation centres (Everything Roof, Toronto), sport clubs (Shaduf, Egypt), and
hotels (Hotel Fairmont the Queen Elizabeth, Montreal). Vertical farms are also appearing.
These may be considered an answer to the problem of how to achieve a balance between the
city with its needs and nature.
The most advanced studies and the not very numerous, but already existing urban vertical
farms deal with cultivating plants. In this case, the concept of vertical agriculture is based
on cultivating plants on an industrial scale in cities with complete climate control, without
contaminants and pesticides and irrespective of the season. The theoretical designs of vertical
livestock breeding farms, which have been appearing since the beginning of the 21st century,
present buildings of a dozen or several dozen storeys whose primary principles are their
non-invasiveness and the self-sustainability connected with their maintenance. Such features
of urban farms of the future can be obtained by means of systems using renewable energy
sources that already exist or are being developed by designers. Due to the specificity of
animal breeding, the first concepts assumed that only poultry farms would accompany the
plants.
2. Vertical farming and the oldest vertical farms
When considering the oldest examples, the very idea of “vertical farming” may stem from
the Hanging Gardens of Babylon or terrace agriculture, which was an inseparable element
of the landscape in numerous rural areas, or formed one entity with an urban area, such as in
Machu Picchu. The term “vertical farming” was coined by the geologist Gilbert Ellis Bailey
in 1915. In his book, Vertical farming, he presented his pacifist views by proposing the idea
that explosives should not be used for military operations. Instead, he suggested using them
to enlarge farming land by creating shell craters whose walls would serve the purpose of
farming surfaces [1]. Bailey’s suggestion of using explosives in farming was indisputably
absurd. However, the concepts of farming on vertical walls or in multi-level agricultural
facilities were not absurd at all.
Ideas of combining living units with utility rooms or various farming functions, as well
as the ideas of utility rooms being situated on various levels, existed and evolved for years
in various parts of the world and were often adjusted to specific production and functional
requirements.
In the 19th century, Karłowicz wrote about storied houses: “in the Czech Republic, Tyrol,
Switzerland, Bosnia and Serbia. Their lower part is frequently made of stone and half of
it is buried in the ground; livestock or agricultural produce is placed there; the entrance to
the upper storey is located in the middle of the basement. The upper part is wooden and
people live there” [19, p. 10]. In folwarks (manor farms) and rich farmsteads, the bricked
livestock facilities were located at the lowest levels of buildings, sometimes slightly sunk
below ground level, while living space or other utility rooms were situated above them and
were sometimes made of a different material, most often wood.
Antonio Gaudi placed stables for carriage and saddle horses in the basements of several
of the facilities he designed. They neighboured the carriage houses and are sometimes
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called the prototypes of underground garages. They were situated in the basements of El
Capricho in Comillas, the Güell Palace in Barcelona, and the Casa de Botines in León.
Currently, after adaptation work, they perform different functions. Some multi-storey
farming buildings, mainly two and three storeys high, were built in Polish lands in the 19th
century. These were mainly livestock and storage facilities built on manor farms and, since
the second half of the 20th century, also on State Agricultural Farms (Polish: Państwowe
Gospodarstwo Rolne) [3].
In 1909, “Life” published one of the first drawings of a multi-storey facility for food
production with Victorian farms situated on successive floors [6]. The print made by
A. Walker was an advertisement for a high-rise building which was to be built in Manhattan,
with conventional farm houses stacked on a steel skyscraper frame (Ill. 1a)). Rem Koolhaas
wrote that it was a vision of the skyscraper as an ideal tool to create virgin sites or private
zones characteristic of typical rustic cottages but located in the middle of a metropolis
[8, p. 69–70]. The germ of the idea of vertical farming is also presented by the concept of
Immeubles-Villas by Le Corbusier from 1922, and by a theoretical design called Highrise of
Homes by J. Wines from 1981 (Ill. 1b)) [13, p. 87–93].
One of the earliest vertical farms raised in the 20th century may be a hydroponic tower,
which no longer exists. It was erected before 1951 in Armenia [15]. Hydroponic towers
were also constructed more than half a century ago at a horticultural school in Austria in
Langenlois, as well as in 1964 at the Viennese International Horticultural Show [6]. In 1968–
1984, a greenhouse tower designed by Othmar Ruthner from Vienna, dominated the Silesian
Culture and Recreation Park in Chorzów. It was 54 m tall and its diameter equalled 11 m.
Work in the direction of developing vertical agriculture and consequently on vertical
farms evidently intensified at the end of the 20th century. There were two study directions.
The first direction focused on open vertical farms, as well as searching for theoretical
and practical solutions, whereas the other encompassed sealed farms where agricultural
production (crop cultivation, animal and fish breeding) is conducted in a “closed”
environment. This division is still valid. It is proposed that both open and sealed farms
should exist for solely production purposes, or that they should perform combined functions
i.e. production and other, mainly scientific, office, residential and service functions. Vertical
farms may also be divided based on their agricultural production. Therefore, facilities
with only plant cultivation, those in which animals or poultry are reared, those whose
purpose is fish breeding, or those where various kinds of production may be found can be
distinguished. Another division which includes the social and production “statuses” of both
vertical and all urban farms is also used. Here, we can indicate farms conducted by and for
their users as well as farms that produce goods for sale. However, none of these divisions
are rigid, and there are numerous variants through which vertical farms may fulfil both
production and social roles.
3. Open vertical farms
The Malaysian architect Kenneth Yeang, who is one of the leading founders of ecological
architecture, or “green architecture”, is also considered a precursor of contemporary open vertical
farms. The plants in his bioclimatic skyscrapers are grown in natural conditions by individual
users, a community, or an administrator and are intended to satisfy the needs of the residents
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or users of the building. These principles allow the creation of buildings with changeable, live
and living walls. We should also mention Hundertwasser’s projects, in particular the Green
Citadel of Magdeburg, completed in 2005. This is not yet a vertical farm, but a multi-family
residential building. On its roof and directly in the façade, tree tenants “belonging” to the flats
were to be planted. According to Hundertwasser’s plans, the building was supposed to live
by, for instance, the changes taking place inside its walls because of the growing trees. This
element of the design, however, is executed to a very limited, not to say, scarce degree.
According to Yeang, a bioclimatic building should have a changeable façade, adjusted to
climatic conditions. A sun exposure survey should be drawn up and included in the design.
The functional programme should also be flexibly adjusted to changing environmental
conditions depending on the season. The usage of ecological materials as well as natural
light sources and ventilation systems are preferred [18].
Completed in 1992, the Menara Mesiniaga office building designed by Kenneth Yeang,
which is the Malaysian headquarters of IBM in Subang Jaya near Kuala Lumpur, is an example
of a bioclimatic open vertical farm (Ill. 2a)). The building is the result of 10 years research
into bioclimatic principles for the design of medium and tall buildings by its architect. Two
green gardens spiralling around the entire 15-storey tower are integrated with outer terraces
and balconies. Offices occupy 10 round floors of the steel and aluminium cylinder that forms
the body of the building. The uppermost floor holds a recreational swimming pool. Ducts for
natural ventilation are placed in the metal structural posts. The energy consumption, typical
of the buildings of similar sizes and purposes in Malaysian climatic conditions, has been
reduced by using solar panels and screens as well as introducing intelligent management
systems [5, 13]. The innovative structural, technological and functional solutions, which have
been recognised and appreciated by numerous awards, indicate that this facility set global
standards for designing open vertical farms that are to provide appropriate environment for
the simultaneous presence of people and cultivation of plants.
In 1998, the design studio managed by Kenneth Yeang, called TR Hamzah & Yeang, won
the competition for an ecological project in the tropics (Ill. 2b)). Since 2008, work on the
erection of the winning building have been underway – a 26-storey open vertical farm, called
the EDITT tower, is being built in Singapore. This high-rise building, with green walls and
vegetation occupying nearly half of its usable area, will form a positive, friendly and humane
landmark in a completely dehumanised district of the city. Furthermore, it will facilitate
the process of air quality improvement. The tower will house lecture halls and exhibition
rooms, as well as shops and restaurants. To minimise the “vertical street” effect, it is planned
to construct a system of ramps reaching the sixth floor, which will link the facility with the
neighbouring buildings. The flexible interior solutions will provide a system of movable
vertical and horizontal partitions.
The construction of the tower will be carried out using recycled or secondary raw materials.
Each of its floors will be connected to the centralised recycling system. The building will
integrate the systems of collecting rainwater and reusing greywater for toilet flushing and plant
irrigation. Thus, the water requirement will be satisfied by approximately 55%. Moreover,
photovoltaic panels installed on the façade will provide for up to 40% of the building’s energy
needs. The plans also include composting and converting sewage into biogas3.
3

Office web page: http://www.trhamzahyeang.com/project/skyscrapers/edit-tower01.html (access:
18.06.2012).
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The residential function dominates in the design of open vertical farms prepared by Gloren
Anto and Sayali Athale from Pune in India, who in 2010 won an online competition for an
urban concept of the Indian city of the future – HP Skyline 2020. The authors proposed a city
with residential high-rise buildings which are easy to develop and which create towering
platforms with modular houses. The houses are concentrated around the central shaft for
installations and transport. Each modular house is a living unit topped with a garden roof.
The water irrigating the gardens is purified and used by subsequent farms on lower floors.
Sewage, organic wastes and others are turned into biofuel to produce energy3.
As mentioned in the introduction, due to the specificity of livestock breeding, the first
concepts assumed that only poultry farms would accompany the plants. This is where the
design by the Dutch studio MVRDV stands out. At the request of the Ministry of Agriculture,
Environment and Fishery, in 2001, the studio designed a project for animal breeding on
an open vertical farm. One of the versions of the theoretical “Pig City” project postulates
the creation of 76 pig farms with several dozen storeys. It was assumed that in the entire
country, 32 buildings, each 600 m high, would be erected in the vicinity of large cities, and
a further 44 farms would appear near the Port of Rotterdam4. The design of the skyscrapers,
which would house 15 million pigs, was controversial in the Netherlands itself. The design
anticipated options to obtain fishmeal for pig feed made from fish bred on the farm as well
as to place a slaughterhouse in the base of the building, which would be linked with the
animal boxes by a lift. Each of the towers would have a central excrement tank and biogas
production station, which would satisfy the farm’s energy requirements. The criticisms,
among others, referred to the excessively large number of animals herded together in one
place. However, the calculations performed by the designers show that the production of
pork in the numbers desired in the Netherlands is not possible without implementing their
idea of breeding and such a concentration of pigs. They indicate that with the use of currently
applied technologies, 2/3 or 3/4 of the country’s area would have to serve the purpose of pig
breeding. The “Pig City” project was just an idea that has never been executed. MVRDV,
however, emphasises that its implementation is possible and relatively simple5.
The idea of producing crops and breed poultry in a multi-family building was taken
over by the American company Mithun Architects which, in 2007, drew up a project
for buildings based on the principles of the Centre for Urban Agriculture (CUA).
The architects designed self-sustainable, multi-family residential facilities located in the
centre of Seattle where plants would be cultivated and chickens bred. The food produced
there would satisfy the needs of the residents. The internal utility system would provide
energy, water and utilise sewage6.

3
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Jury decision, project description and presentation on web page: http://www.bustler.net /index.php/
article/winners_announced_in_hp_skyline_2020_online_competition/ (access: 1.09.2010).
See: „The Wall Street Journal” 7.07.2001; „Architecture” 1.08.2001; MVRDV, KM3: Excursions on
Capacities, Actar 2005; MVRDV, www. mvrdv. nl (access: 10.06.2012).
Such an opinion is expressed both in numerous press and television interviews as well as in the
publication of MVRDV, KM3: Excursions on Capacities, Actar 2005.
Office web page: http://www.mithun.com, also: 5 Urban Design Proposals for 3D City Farms:
Sustainable, Ecological and Agricultural Skyscrapers, http://weburbanist.com (access: 10.06.2012)
and M. Mozga-Górecka, Pionowe gospodarstwo rolne, „Fokus”, Internet edition: http://www.focus.pl
(access: 10.02.2009).

35
Also, Toronto was a further location for an urban vertical farm. This was planned in
2007 by Gordon Graff. He proposed the erection of a self-sustainable farm which would
have 58–59 overground floors and 6 underground ones. They would be used for hydroponic
crop cultivation and part of the building would serve as a chicken breeding farm. The food
produced there would satisfy the needs of 35,000 people a year. The facility is also intended
to support the city in waste management. It is planned that the biogas station installed in the
high-rise would also process municipal waste. The biological wastewater filtration system
is supposed to help obtain water for the plants. The system of burning waste products is
integrated with the system of producing energy for the farm’s purposes8.
The design for a vertical farm in Vancouver intended for crop production (vegetables,
herbs and fruit) and for breeding more species of animals: goats and sheep as well as poultry,
together with an aquaponic fish farm (Aquaponics – a technique of simultaneous fish breeding
and crop cultivation) was prepared in 2009 by the designers from the Canadian agency Romses
Architects. The design won the first award in the “Vancouver 2030 challenge” competition.
The farm, called “Harvest Green Tower”, is a vertical ecological farm. Apart from solar
energy, it would also make use of wind energy. It is envisaged that the system for energy
production in the facility could provide energy surpluses which would subsequently be
sold. The highest floors would accommodate rainwater containers with a volume that would
satisfy the needs of the plants and animals. This vertical farm, with shops and restaurants on
the ground floor, would also host educational facilities and enable conduct of research into
plant and animal production in an open urban farm environment9.
The international team of architects, eVolo Architekture group, with the collaboration
of eVolo magazine, has been conducting competitions for designs of futuristic high-rise
buildings since 2003. In 2010, the first prize was awarded to the design for a vertical farm by
Lee Dongjin, Park Jinkyu and Lee Jeongwoo from South Korea. The functional programme
called the “Circular Symbiosis Tower”, is based on the symbiosis of cows, poultry and
pastures, as well as on the cyclically repeating periods of animal grazing and grass growth.
The grass platforms that coil around the entire height of the building would be used by cattle
for 30 days. Subsequently, after moving the pasture to the next level, they would be used by
poultry until the grass has grown again. The ground floor of the facility would house a market
as well as living and service units10.
4. Vertical hermetically sealed farms
A different direction of agricultural production in vertical farms in a hermetically
sealed, strictly controlled environment has been proposed by Dickson Despommier. This
8

9

10

L. Alter, Sky Farm Proposed for Downtown Toronto, http://www.treehugger.com/files/2007/06/
skyfarm-gordon-graff.php (access: 14.06.2007); this one: More Detail on Gordon Graff’s Skyfarm,
http://www.treehugger.com/files/2008/07/skyfarm-gordon-graff.php (access: 28.06.2008); D. Pham,
Gordon Graff’s Skyfarm for Toronto, http://inhabitat.com/gordon-graffs-skyfarm-for-toronto (access:
25.05.2009).
Office web page: http://www.romsesarchitects.com/ (access: 6.06.2012) and B. Meinhold, Amazing
Skyscraper Farm for Vancouver, http://inhabitat.com/amazing-skyscraper-farm-for-vancouver/
(access: 11.05.2009).
Project published in the Internet edition eVolo: Finalist 2011 Skyscraper Competition, http://www.
eVolo.us (access: 30.03.2011).
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concept emerged in 1999 at Columbia University10. It promotes mass plant cultivation and
livestock breeding in high-rise buildings using advanced greenhouse technologies such
as hydroponics and aeroponics. Despommier argues that vertical farming is legitimate for
environmental reasons. He claims that the cultivation of plant and animal life in skyscrapers
will consume less energy and be less toxic than plant and animal life produced in natural
environments in rural areas. In a hermetic environment, it would not be necessary to
use insecticides and pesticides. It might also be possible to use automatic irrigation and
nutrient dispensing systems as well as gas chromatographs that would indicate when to
harvest [2].
The Dragonfly Vertical Farm is a project for a sealed vertical farm designed in 2009
for New York by the Belgian agency Vincent Callebaut Architectures. It is one of the most
spectacular designs. With 130 floors and approximately 700 m in height, the vertical farm is
self-sustainable and its form resembles the wings of a dragonfly. It also houses apartments,
offices, laboratories and public areas. These facilities are placed in two wing-like towers
separated by cultivation areas and linked by numerous walkways and lifts. The farm is
sited on the bank of Roosevelt Island. Therefore, the design also envisages the creation of
marinas and aquaculture ponds that will be functionally connected with the building11. The
programme created by the designers should not be considered an agricultural farm, but more
likely, the countryside of the future in the middle of the city.
Despommier’s theories are also reflected in the theoretical Clepsydra model – an urban
vertical farm which was presented by Bruno Vigano and Florencia Costa in 2011. The authors
consider it a supplementary structure that can be attached to already existing buildings or
can be treated as one of the elements of designs that are being implemented. It may be
attached to multi-family residential buildings, schools, hospitals, hotels or supermarkets.
The designers claim that a 10-floor farm, which may serve various purposes depending on
particular needs (growing edible plants, herbs, flowers or creating green leisure areas), may
constitute a multi-directional tool for city development providing social and food security.
The 1,500 m2 building is predicted to produce the equivalent to 6 hectares of farmland,
which equals 40 tonnes of tomatoes a year. The modular structural solutions make up
a frame built with mechanically assembled steel rods. The transparent walls are made of
ETFE, ethylene tetrafluoroethylene – a structural plastic membrane with high corrosion
resistance and strength. Energy requirements are satisfied by solar panels placed on the
roof and the cylindrical shape of the building enables an increase in exposure to daylight.
The basic module of the farm may be repeated many times. Currently, the designers of
the Clepsydra are running a campaign which would allow for the implementation of the
project12.
The first sealed vertical farm implemented in accordance with the principles of
contemporary urban agriculture was commissioned in 2010. It produces plants intended for
animal feed and is located in Paignton Zoo in Great Britain. Moreover, in 2012, the first
10

11

12

B. Venkataraman, Country, the City Version: Farms in the Sky Gain Interest, “The New York Times”,
05.01.2011, http://www.nytimes.com/2008/07/15/science/15farm.html?_r=2 (access: 21.05.2012).
Office web page: http://vincent.callebaut.org/ (access: 1.05.2011); also: K. Cilento, Dragonfly
Vertical Farm concept by Vincent Callebaut, http://www.archdaily.com/22969 (access: 23.05.2009).
Description of the project inter alia web page: http://challenge.bfi.org/ and http://www.agri-tecture.
com/ (access: 11.06.2012).
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commercial vertical farm of the 21 century was erected in Singapore where 0.5 tonnes of
vegetables are produced daily13.
In the first decade of the 21st century, preliminary work was conducted in Dubai in
order to build a sealed vertical farm designed by Italian architects from the Studiomobile
agency (Ill. 3a)). The stem-shaped farm, from which leaf-like greenhouses grow, would
use seawater to cool, humidify, and irrigate the crops14. Among other numerous ideas for
vertical plant farms in Dubai, a project called the “Oasis Tower” has been developed and is
currently being implemented (Ill. 3b)). Three towers spiral around a central core. Designed
by Rahul Surin, the farm is powered by wind turbines and covered with a polymer ETFE
coating. Apart from its productive function, the building will also serve as a residential
unit15.
Furthermore, the construction of another sealed vertical farm was commenced in January
2012 in Linköping, Sweden. This concept, for a farm called Greenhouse Plantagon, is the
result of cooperation between Plantagon International AB – a company dealing with the
development of new technologies used in vertical farming – and Sweco – a company that
renders consulting services in engineering, environmental technology and architecture. Apart
from the officials of the country and the city, the project also engages the regional energy
company as well as other regional industrial companies.
A transparent tower with oblique walls, which will probably be built (Fig. 4), is intended
for vegetable cultivation16. The building will utilise the excess heat and CO2 produced by
industry. The Sweco designers estimate that the produce obtained in an example Greenhouse
Plantagon facility that would occupy 10,000 m2 may be equivalent to the produce obtained
from 100,000 m2 of traditional greenhouse farming. The construction of the Greenhouse
Plantagon in Linköping, which is planned to be the first in a series, is predicted to last
approximately 12–16 months17.
st
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See inter alia: D. Graham-Rowe, Are vertical farms the future of urban food?, http://www. guardian.
co.uk/ (access: 29.07.2010 and [http://www.greendiary.com/entry/on-site-vertical-farm-to-feedanimals-at-paignton-zoo/ (access: 5.06.2012).
Office web page: http://www.studiomobile.org/ (access: 29.02.2009); also http://europaconcorsi.com/
authors/2144632567-studiomobile-Cristiana-Favretto-Antonio-Girardi-architetti (access: 29.02.2009)
and http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85298,6400108, Wertykalna_ farma_w_Dubaju.html (access:
23.03.2009).
B. Meinhold, Oasis Tower is a Spiraling Verlical Farm for Dubai, http://inhabitat.com/the-oasistower-a-helical-vertical-farm-for-dubai/ (access: 3.01.2010); Oasis Tower in Dubai, http://www.
evolo.us/architecture/oasis-tower-in-dubai/ (access: 10.06.2011). Information is also obtained from
the implementation of people staying Dubai in 2012.
The form and manner in which Sweco indicates one of two presented designs of the vertical farm
might suggest that the final decision concerning the ultimate architectural appearance of the building
has not been made yet.
Press Release Plantagon International AB: The world’s first Plantagon Greenhouse for Urban
Agriculture breaks ground in Sweden, http://www.mynewsdesk.com/uk/pressroom/plantagoninternational/pressrelease/view/the-world-s-first-plantagon-greenhouse-for-urbanagriculturebreaks-ground-in-sweden-731611 (access: 9.02.2012) also SWECO’s slanted Plantagon Greenhouse
breaks ground in Linköping, Sweden, http://www.worldarchitecturenews. com/index. php?fuseaction
=wanappln.projectview&upload_id=18957 (access: 16.02.2012).
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5. Recapitulation
Vertical farms follow the trend and principles of urban agriculture defined in the
introduction. According to its advocates, this form of agriculture may constitute a remedy
for a number of social problems that currently occur in large cities. Apart from satisfying
nutritional needs and improving the food security of cities, the idea may also provide new
jobs or contribute to the promotion of professional activity of women. Moreover, it might
considerably reduce the production of waste products and prevent their removal outside the
city. This might be achieved by direct conversion of waste products for the purposes of urban
agriculture. It is also predicted that vertical urban farming will allow for a more effective
exploitation of urban space [2, 16, 17].
The criticisms of vertical farming mainly concern profitability, lack of comparative
studies, unspecified energy costs and the phenomenon of “light pollution” characteristic of
“plant farms.” It is indicated that the income drawn from agricultural production may not be
sufficient for rents, and the money saved on transport will not compensate for the costs of
urban land [10].
At present, the conventional belief is that current alternative methods for producing
food may only encompass plant production and be solely a supplementation to already
existing agricultural production. Nevertheless, the increase in population is prompting the
search for new places and systems for residence as well as for obtaining, manufacturing and
producing food. It is estimated that approximately 85% of the land in the world (out of circa
800 million hectares) that is suitable for cultivation of cereal and vegetables as well as for
grazing livestock, is already being used18. Most demographers agree that in the next 50 years
the number of people in the world will reach 9.2 billion. By then, much of the currently
used soil will have become depleted, or this land will have sunk underwater or turned into
desert by climatic changes [2]. Despite the fact that certain architects and scientists are still
bemused at the ideas of vertical farming or listen to them in disbelief, the implementation of
the above-outlined visionary concepts of skyscrapers used for food production may become
essential for the further existence and development of human civilisation, particularly in
view of demographic prognoses for the future. It might be crucial to create vertical farms,
which Callebant, in his description of the “Dragonfly Farm,” calls living organisms forming
an eatable architecture. The undervaluing the idea vertical farms and failing to notice the
necessity to employ effort to design agricultural facilities capable of producing food will not
stop the already started global process of turning this vision into practice.

18

W. Sztumski, Ekologia przestrzeni, „Problemy Ekorozwoju” 1/2011, p. 122. See also: G.C. Nelson
et al., Food Security Farming, and Climate Change to 2050: Scenarios, Results, Policy Options,
International Food Policy Research Institute, Washington 2010; World Food Programme, http://
www.wfp.org/ (access: 10.12.2010).
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1. Wstęp
Zmieniające się od końca XX w., w tempie dotychczas niespotykanym, warunki gospodarcze i środowiskowe oraz wzrastająca liczba ludności wymuszają poszukiwanie nowych
metod produkcji żywności, które skutkują powstawaniem nowych form obiektów produkcyjnych. Dzisiaj przeważnie w sferze futurystycznych projektów znajdują się otwarte i zamknięte kilkudziesięciokondygnacyjne farmy pionowe, które mają być sytuowane przede
wszystkim w miastach. Powracają idee miejskiego rolnictwa1. Powracają, bo produkcja
roślinna i chów zwierząt odbywały się w mieście od czasów najdawniejszych. Rolnictwo
w miastach wydaje się mieć historię tak długą, jak długa jest historia samych miast [11,
s. 40]. Rozległe ogrody i pola uprawne stanowiły element krajobrazu miast starożytnych.
Europejskie średniowieczne miasta lokacyjne nierzadko prowadziły typowo wiejską gospodarkę, a miastami były jedynie z nazwy, z tytułu posiadania herbu i przywileju. Na początku
XIX w. w niemieckich miastach zaczęto zakładać ogrody działkowe jako odpowiedź na brak
bezpieczeństwa żywnościowego. Stanowiąc w okresach stabilizacji ekonomicznej społeczeństw miejsca rekreacji i wypoczynku, w czasie I i II wojny światowej, w trakcie kryzysu lat 30. XX w. i w latach powojennych dały one szansę przetrwania mieszkańcom miast
europejskich. Produkcja żywności prowadzona w czasie I i II wojny światowej w ogrodach
miejskich Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii stanowiła znaczące wsparcie
dla działań militarnych podejmowanych przez wymienione państwa [7, 12]. Rewolucja przemysłowa, procesy uprzemysłowienia społeczeństw, rozwój przemysłu motoryzacyjnego to
m.in. również przyśpieszona urbanizacja i definiowanie, a zarazem rozdzielanie funkcji jednostek osadniczych oraz obszarów na miejskie i wiejskie. Jak się okazało, jest to wprowadzanie podziału płynnego, wymykającego się przyjmowanym kryteriom, zwłaszcza w świetle
zachodzących w XX w. zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Zapoczątkowana w latach 40. XX w. rewolucja naukowo-techniczna, zwana też trzecią
rewolucją przemysłową, dała podstawy do powstania koncepcji powrotu do produkcji żywności w miastach. Spójnego łączenia wielu funkcji przestrzeni miejskich, w tym rolnictwa
miejskiego realizującego funkcję produkcji żywności na sprzedaż, chociaż dla niektórych
grup społecznych jego główne funkcje to rekreacja i wypoczynek [17].
1

Rolnictwo miejskie najszerzej opisuje i definiuje amerykańska literatura przedmiotu. Organizacja
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) określa je jako produkcję i przetwarzanie żywności oraz paliw na całym obszarze miejskim i podmiejskim w celu zaspokojenia
zapotrzebowania konsumentów w mieście, z zastosowaniem intensywnych metod produkcji, użytkowania i ponownego wykorzystania zasobów naturalnych i odpadów komunalnych do uzyskania
różnorodności roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Za: J. Smit, A. Ratta, J. Nasr, Urban
Agriculture: Food, Jobs, and Sustainable Cities, United Nations Development Programme (UNDP),
New York 1996. Z kolei naukowcy związani z Radą ds. Nauki i Technologii Rolnictwa (Council for
Agriculture Science and Technology – CAST), międzynarodowym konsorcjum z siedzibą w amerykańskim Ames, rolnictwo miejskie wpisują w zakres projektowania zrównoważonego i definiują
je jako złożony system obejmujący szerokie spektrum czynności. Od tradycyjnych działań związanych z produkcją, przetwarzaniem, marketingiem, dystrybucją i konsumpcją żywności poczynając,
na wielu innych formach aktywności związanych z rekreacją i wypoczynkiem, rozwojem gospodarczym, odnową środowiska naturalnego czy kreowaniem estetyki otoczenia kończąc. Za: L. Butler,
D.M. Moronek, Urban and Agriculture Communities: Opportunities for Common Ground, Council
for Agricultural Science and Technology, Ames 2002.
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Współczesne rolnictwo miejskie objawia się w różnorodności form, w jakich występuje
na terenie miasta: od skali urbanistycznej po architektoniczną. Ogrody uprawne zakładane są w ogrodach przydomowych, na niezabudowanych działkach, na miejskich nieużytkach, w parkach, przy rzekach, na dachach i ścianach budynków, a nawet jako ruchome
przestrzenie: łodzie i przyczepy. Na zielonych dachach uprawy prowadzone są w różnych
systemach: od tradycyjnego po aeroponiczne lub hydroponiczne, które ograniczają zużycie wody od 70 do 90%. Wykorzystywane są dachy obiektów o różnorodnych funkcjach,
np. kampus uniwersytecki (Belém-São Paulo Capital), stare magazyny (Navy warehouse,
Brooklyn), centra innowacji (Everything Roof, Toronto), kluby sportowe (Shaduf, Egipt)
czy hotele (Hotel Fairmont the Queen Elizabeth, Montreal). Powstają farmy wertykalne,
które można uznać za odpowiedź na problem osiągnięcia równowagi pomiędzy miastem
i jego potrzebami a naturą.
Najdalej posunięte badania i istniejące już nieliczne realizacje dotyczą pionowych farm
miejskich prowadzących produkcję roślinną. Koncepcja pionowego rolnictwa opiera się tutaj
na idei uprawy roślin na skalę przemysłową w miastach, przy pełnej kontroli klimatu, braku
zanieczyszczeń i pestycydów, niezależnie od pór roku. Powstające od początków XXI w.
teoretyczne projekty farm pionowych, w których prowadzony jest chów zwierząt, przedstawiają zlokalizowane w miastach kilkunasto- i kilkudziesięciopiętrowe budowle, w których
jako podstawowe założenie przyjmuje się ich bezinwazyjność oraz samowystarczalność bytową i energetyczną. Takie cechy miejskich farm przyszłości mają zostać osiągnięte m.in.
za pomocą już istniejących lub opracowanych przez projektantów systemów wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Ze względu na specyfikę technologii chowu zwierząt w koncepcyjnych opracowaniach początkowo przyjmowano towarzyszenie produkcji roślinnej
wyłącznie chowu drobiu.
2. Pionowe rolnictwo i najstarsze farmy pionowe
Sięgając do najstarszych przykładów, sam zamysł „pionowego rolnictwa” można wywodzić z wiszących ogrodów Semiramidy czy też tarasowych upraw, które stanowiły nieodłączny element krajobrazu wielu obszarów wiejskich lub, jak w Machu Picchu, tworzyły jeden
organizm ze strukturą miejską. Określenie „pionowe rolnictwo” ukuł geolog Gilbert Ellis
Bailey w 1915 r. W książce Vertical farming dał wyraz swoim pacyfistycznym poglądom
proponując zastosowanie materiałów wybuchowych nie do prowadzenia działań wojennych,
a do powiększania posiadanego przez rolników areału poprzez tworzenie lejów powybuchowych i wykorzystywanie powierzchni powstałych ścian na uprawy [1]. Propozycja Baileya
użycia materiałów wybuchowych w rolnictwie była bezsprzecznie absurdalna, ale już nie
były absurdem koncepcje prowadzenia upraw na pionowych ścianach czy też w wielopoziomowych produkcyjnych obiektach rolniczych.
Rozwiązania z pomieszczeniami mieszkalnymi i gospodarczymi lub różnymi rolniczymi
funkcjami i pomieszczeniami gospodarczymi sytuowanymi na różnych poziomach występowały i przez lata ewoluowały w różnych częściach świata, nierzadko dostosowywane do
specyficznych wymagań produkcyjnych i funkcjonalnych.
W XIX wieku Karłowicz pisał o domach piętrowych „w Czechach, Tyrolu, Szwajcaryi,
Bosni i Serbii. Dół ich jest murowany, często z kamienia; wchodzi on do połowy w ziemię;
mieszczą się w nim albo bydlęta, albo też płody rolnicze; nierzadko wchód do górnego piętra
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bywa ze środka piwnicy; góra jest drewniana, mieszkają w niej ludzie” [19, s. 10]. W folwarkach i bogatych zagrodach czynszowych stosowano rozwiązania, w których murowane
pomieszczenia inwentarskie zlokalizowane były na najniższym, czasami zagłębionym, poziomie budynku, a nad nim znajdowały się, niekiedy wykonane z innego materiału, najczęściej drewna, izby mieszkalne lub inne pomieszczenia gospodarcze.
Antonio Gaudi stajnie koni wyjazdowych i wierzchowych umieścił w piwnicach kilku
zaprojektowanych obiektów. Sąsiadujące z powozowniami i nazywane niekiedy pierwowzorami podziemnych garaży, znajdowały się one w podziemiach El Capricho’ w Comillas, barcelońskiego Pałacu Güell, Casa de Botines w León. Obecnie, po przeprowadzonych pracach
adaptacyjnych, pełnią inne funkcje. Nieliczne wielokondygnacyjne, głównie dwu- i trzykondygnacyjne, rolnicze budynki gospodarcze wznoszono na ziemiach polskich już w XIX w.
Były to przede wszystkim obiekty inwentarsko-składowe stawiane w folwarkach, a od drugiej połowy XX w. typowe budynki inwentarskie i inwentarsko-składowe w Państwowych
Gospodarstwach Rolnych [3].
W 1909 roku w magazynie „Life” został opublikowany jeden z pierwszych rysunków
wielokondygnacyjnego obiektu, w którym produkowana jest żywność, z wiktoriańskimi farmami usytuowanymi na kolejnych piętrach [6]. Rycina autorstwa A. Walkera reklamowała
projekt wieżowca, który miał być wzniesiony na Manhattanie, z tradycyjnymi zagrodami
umieszczonymi na stalowym ruszcie (il. 1a)). Rem Koolhaas pisze, że jest to wizja wieżowca
jako idealnego urządzenia do tworzenia dziewiczych miejsc, prywatnych stref charakterystycznych dla wiejskiej farmy, zlokalizowanych na terenie metropolii [8, s. 69–70]. Zalążki
idei farm pionowych to zarówno koncepcja Immeubles-Villas Le Corbusiera z 1922 r., jak
i teoretyczny projekt Highrise of Homes Jamesa Winesa z 1981 r. (il. 1b)) [13, s. 87–93].
Za jedną z najwcześniej wzniesionych XX-wiecznych farm pionowych można uważać,
nieistniejącą już, hydroponiczną wieżę zbudowaną przed 1951 r. w Armenii [15]. Hydroponiczne wieże skonstruowano również ponad pół wieku temu w szkole ogrodniczej w austriackim Langenlois i w 1964 r. na Międzynarodowej Wystawie Ogrodnictwa w Wiedniu
[6]. Na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w latach 1968–
1984 wznosiła się, zaprojektowana przez wiedeńczyka Othmara Ruthnera, szklarnia wieżowa o wysokości ok. 54 m i średnicy 11 m.
Prace nad kierunkami rozwoju rolnictwa pionowego, a zatem i rozwiązaniami farm pionowych wyraźnie nabrały rozpędu pod koniec XX w., przebiegając dwutorowo. Jeden kierunek badań, rozwiązań teoretycznych i realizacji skupił się na otwartych farmach pionowych,
drugi objął farmy zamknięte, w których produkcja rolna (uprawa roślin, chów zwierząt, hodowla ryb) prowadzona jest w „zamkniętym” środowisku. Taki podział utrzymuje się nadal,
przy czym zarówno w farmach otwartych, jak i zamkniętych proponuje się realizację tylko funkcji produkcyjnej lub łączenie jej z innymi – przede wszystkim badawczą, biurową,
mieszkalną i usługową. Można również wymienić różne typy farm pionowych, biorąc pod
uwagę realizowany przez nie kierunek produkcji rolniczej. Chodzi tutaj o obiekty, w których
prowadzona jest wyłącznie uprawa roślin, takie gdzie ma miejsce chów zwierząt lub drobiu,
farmy ukierunkowane na hodowlę ryb lub takie, gdzie równocześnie występują różne rodzaje
produkcji. Stosowany jest również podział farm pionowych, i w ogóle wszystkich miejskich,
który uwzględnia ich „status” społeczno-produkcyjny. Wyróżnia się wówczas gospodarstwa
prowadzone przez i dla ich użytkowników oraz gospodarstwa produkujące na zbyt. Żaden
z podziałów nie jest sztywny i istnieją liczne warianty spełniania przez farmy pionowe zarówno funkcji produkcyjnych, jak i społecznych.
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3. Otwarte farmy pionowe
Za prekursora współczesnych otwartych farm pionowych należy uznać pochodzącego
z Malezji architekta Kennetha Yeanga, jednego z czołowych twórców architektury ekologicznej, nurtu tzw. zielonej architektury. Rośliny w projektach jego bioklimatycznych wieżowców wzrastają w naturalnych warunkach, uprawiane przez indywidualnych użytkowników,
wspólnotę lub zarządcę na potrzeby mieszkańców lub użytkowników wieżowca. Przyjęcie
takich założeń pozwala na powstawanie budynków o zmiennych, żywych i żyjących elewacjach. Nie można w tym miejscu nie przywołać realizacji Hundertwassera, a zwłaszcza,
oddanej do użytku w 2005 r., Zielonej Cytadeli w Magdeburgu. W tej wprawdzie jeszcze
nie pionowej farmie, tylko wielorodzinnym budynku mieszkalnym, na dachu i bezpośrednio
w elewacji posadzone miały być tzw. drzewa lokatorów „należące” do mieszkań. Według
założeń Hundertwassera dom miał żyć, m.in. poprzez zmiany, jakie będą zachodzić w elewacji w miarę wzrostu drzew. Ten element projektu jest realizowany w bardzo ograniczonym,
wręcz szczątkowym zakresie.
Według Yeanga bioklimatyczny budynek powinien mieć zmienną elewację, dostosowaną do warunków klimatycznych. Należy sporządzać i uwzględniać w projektowaniu
studium nasłonecznienia. Program funkcjonalny powinna cechować elastyczność dopasowana do zmienności warunków środowiskowych zależnych od pór roku. W miarę możliwości należy wykorzystywać ekologiczne materiały oraz naturalne źródła światła oraz
systemy wentylacji [18].
Oddany do użytku w 1992 r. biurowiec Menara Mesiniaga, zaprojektowana przez Kennetha Yeanga malezyjska siedziba IBM w Subang Jaya w pobliżu Kuala Lumpur, stanowi przykład bioklimatycznej otwartej farmy pionowej (il. 2a)). Realizacja stanowi efekt dziesięcioletnich badań jej autora nad bioklimatycznymi zasadami projektowania budynków średnich
i wysokich. Całą 15-kondygnacyjną fasadę wieżowca oplatają dwie zielone spirale ogrodów
przenikających budynek, zintegrowane z zewnętrznymi tarasami i balkonami. Powierzchnie
biurowe zajmują 10 okrągłych pięter stalowo-aluminiowego walca tworzącego bryłę obiektu. Na ostatniej kondygnacji usytuowano rekreacyjny basen. Kanały wentylacji grawitacyjnej umieszczone zostały w metalowych słupach konstrukcyjnych. Zużycie energii, typowe
dla budynków o podobnej funkcji i kubaturze w malezyjskich warunkach klimatycznych,
zmniejszono m.in. poprzez użycie paneli i ekranów słonecznych oraz wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania [5, 13]. Zastosowane w Menara Mesiniaga nowatorskie
rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne, zresztą zauważone i docenione,
o czym świadczą liczne nagrody, pozwalają uznać, że to ten obiekt od momentu powstania
wyznaczył światowe standardy w dziedzinie projektowania otwartych farm pionowych, które mają zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe dla równoczesnego pobytu ludzi
i uprawy roślin.
Kierowane przez Kennetha Yeanga biuro projektowe TR Hamzah & Yeang wygrało
w 1998 r. konkurs na ekologiczną realizację w tropikach (il. 2b)). Od 2008 roku trwają
prace związane z wzniesieniem w Singapurze nagrodzonego obiektu, 26-piętrowej otwartej
farmy pionowej, wieży EDITT (Ecological Design in The Tropics). Budynek o zielonych
elewacjach i zielenią zajmującą niemal połowę jego powierzchni użytkowej ma stanowić
dodatnią, przyjazną i ludzką dominantę w obecnie całkowicie zdehumanizowanym punkcie
miasta. Będzie on ponadto wspomagać proces poprawy jakości powietrza. Wieża ma
mieścić m.in. sale wykładowe i wystawowe oraz pomieszczenia handlowe i gastronomiczne.
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Minimalizację efektu „pionowej ulicy” planuje się uzyskać poprzez system komunikacyjnousługowych ramp, sięgających szóstej kondygnacji i łączących budynek z sąsiednimi
obiektami. Elastyczne rozwiązanie wnętrz ma zapewnić system mobilnych przegród
pionowych i poziomych.
Do wzniesienia wieży przewiduje się użycie surowców wtórnych oraz materiałów pochodzących z recyklingu. Podczas jej użytkowania każda kondygnacja ma być włączona
do scentralizowanego systemu recyklingu. System gromadzenia wody deszczowej i wykorzystania szarej wody ma pozwolić na zapewnienie ok. 55% zapotrzebowania na wodę do
spłukiwania toalet i podlewania roślin. Zainstalowane na elewacji panele fotowoltaiczne dostarczą do 40% potrzebnej energii. Przewiduje się również kompostowanie ścieków oraz
wykorzystanie ich do produkcji biogazu2.
Funkcja mieszkalna dominuje w projekcie otwartych wertykalnych farm opracowanym
przez Gloren Anto i Sayali Athale z Pune w Indiach, który zwyciężył w 2010 r. w konkursie
online na opracowanie koncepcji urbanistycznej indyjskiego miasta przyszłości – HP Skyline 2020. Autorzy zaproponowali miasto z łatwymi do rozbudowy mieszkalnymi wieżowcami, które tworzą piętrzące się platformy z mieszkalnymi modułami. Moduły koncentrują się
wokół centralnego szybu komunikacyjno-instalacyjnego. Każdy moduł to mieszkanie
z ogrodem na dachu. Woda zasilająca ogrody jest oczyszczana i wykorzystywana przez kolejne gospodarstwa z niższych pięter. Ścieki, odpady organiczne oraz inne mają stanowić
biopaliwo do wytwarzania energii3.
Jak już zaznaczono na wstępie, ze względu na specyfikę technologii chowu zwierząt
w większości koncepcyjnych opracowań początkowo przyjmowano towarzyszenie produkcji
roślinnej wyłącznie chowu drobiu. Na tym tle wyróżnia się projekt holenderskiej pracowni
MVRDV, która na zlecenie holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Rybołówstwa opracowała w 2001 r. koncepcję skoncentrowanego chowu zwierząt w otwartej fermie
pionowej. Jedna z wersji teoretycznego projektu „Pig City” postuluje budowę 76 farm dla
trzody chlewnej liczących kilkadziesiąt kondygnacji. Przyjęto, że na terenie całego kraju
w pobliżu dużych miast rozmieszczone byłyby 32 budynki o wysokości ponad 600 m, a 44
zlokalizowane w porcie w Rotterdamie4. Wzbudzający duże kontrowersje w samej Holandii
projekt wieżowców, w których miało się zmieścić w sumie 15 milionów świń, zakładał m.in.
uzyskiwanie mączki rybnej na paszę z hodowanych na farmie ryb oraz umieszczenie w cokole budynków rzeźni połączonej windą z boksami zwierząt. Każda z wież miała posiadać
centralny zbiornik odchodów i wytwórnię biogazu zaspokajającego energetyczne zapotrzebowanie farmy. Krytyczne opinie odnosiły się głównie do zbyt dużej koncentracji zwierząt
w jednym miejscu. Z kolei obliczenia dokonane przez projektantów dowodzą, że nie można
uzyskać zakładanej w Holandii produkcji mięsa wieprzowego bez proponowanej przez nich
technologii chowu i koncentracji trzody. Wykazują oni przykładowo, że stosowane obecnie
technologie wymagałyby przeznaczenia od 2/3 do 3/4 powierzchni kraju na chów trzody.

2

3

4

Strona biura: http://www.trhamzahyeang.com/project/skyscrapers/edit-tower01.html (dostęp:
18.06.2012).
Decyzja sądu konkursowego i opis oraz prezentacja projektu na stronie: http://www.bustler.net /index.
php/article/winners_announced_in_hp_skyline_2020_online_competition/ (dostęp: 1.09.2010).
Zob. „The Wall Street Journal” 7.07.2001; „Architecture” 1.08.2001; MVRDV, KM3: Excursions on
Capacities, Actar 2005; MVRDV, www. mvrdv. nl (dostęp: 10.06.2012).
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Projekt „Pig City” był tylko koncepcją i nigdy nie został zrealizowany, ale MVRDV podkreśla, że jego realizacja jest możliwa, a wdrożenie stosunkowo proste5.
Program prowadzenia produkcji roślinnej połączonej z chowem drobiu w budynku wielorodzinnym przyjęła amerykańska firma Mithun Architects, która w 2007 r. opracowała
koncepcje obiektów realizujących założenia idei Centrów Rolnictwa Miejskiego (Centre for
Urban Agriculture – CUA). Zaprojektowane zostały samowystarczalne wielorodzinne budynki mieszkalne zlokalizowane w centrum Seattle, w których uprawiano by rośliny oraz
hodowano kurczaki. Wyprodukowana na miejscu żywność zaspokajałaby część potrzeb
mieszkańców. Zakładany wewnętrzny system instalacji bytowych dostarczałby m.in. prąd,
wodę i utylizował ścieki6.
Lokalizację w centrum Toronto dla miejskiej farmy pionowej przewidywał w 2007 r.
Gordon Graff. Autor proponuje wzniesienie samowystarczalnej farmy, w której 58–59 nadziemnych kondygnacji i 6 podziemnych wykorzystanych jest do prowadzenia hydroponicznej uprawy roślin, a część budowli przeznaczona jest na chów kurcząt. Wyprodukowana
żywność może zaspokoić potrzeby 35 000 osób rocznie. Obiekt ma wspomagać miasto w gospodarce odpadami. Zakłada się, że zainstalowana w nim wytwórnia biogazu będzie również
przetwarzać odpady komunalne. Zastosowany system biologicznej filtracji wody z wytwarzanych ścieków ma pozwalać na uzyskanie wody dla upraw. System spalania odpadów jest
w projekcie zintegrowany z systemem wytwarzania prądu na potrzeby farmy7.
Koncepcję pionowej farmy w Vancouver dla produkcji roślin (warzyw, ziół i owoców)
i chowu już większej liczby gatunków zwierząt: kóz i owiec oraz drobiu wraz z aquaponiczną
hodowlą ryb (aquaponika – technika jednoczesnej hodowli ryb i uprawy roślin) opracowali
w 2009 r. projektanci z kanadyjskiego biura Romses Architects. Projekt zdobył główną nagrodę w konkursie „Vancouver 2030 challenge”. Farma nazwana „Harvest Green Tower”
uważana jest za pionowe gospodarstwo ekologiczne. Oprócz energii słonecznej ma również
wykorzystywać energię wiatru. Zakłada się, że opracowany system wytwarzania w obiekcie
prądu może zapewnić powstawanie nadwyżek, które będą sprzedawane. Na najwyższych
kondygnacjach przewidziano zainstalowanie zbiorników wody deszczowej o pojemności zaspokajającej zapotrzebowanie roślin i zwierząt. Pionowe gospodarstwo ze zlokalizowanymi
na parterze pomieszczeniami handlowymi i gastronomicznymi ma także odgrywać rolę edukacyjną oraz służyć prowadzeniu badań nad produkcją roślinną i zwierzęcą w środowisku
otwartej farmy miejskiej8.
5
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Opinia ta wyrażana jest zarówno w licznych wywiadach prasowych oraz telewizyjnych, jak
i w publikacji MVRDV, KM3: Excursions on Capacities, Actar 2005.
Strona biura: http://www.mithun.com, także: 5 Urban Design Proposals for 3D City Farms:
Sustainable, Ecological and Agricultural Skyscrapers, http://weburbanist.com (dostęp: 10.06.2012)
oraz M. Mozga-Górecka, Pionowe gospodarstwo rolne, „Fokus”, http://www.focus.pl (dostęp:
10.02.2009).
L. Alter, Sky Farm Proposed for Downtown Toronto, http://www.treehugger.com/files/2007/06/
skyfarm-gordon-graff.php (dostęp: 14.06.2007); tenże, More Detail on Gordon Graff’s Skyfarm,
http://www.treehugger.com/files/2008/07/skyfarm-gordon-graff.php (dostęp: 28.07.2008); D. Pham,
Gordon Graff’s Skyfarm for Toronto, http://inhabitat.com/gordon-graffs-skyfarm-for-toronto (dostęp:
25.05.2009).
Strona biura: http://www.romsesarchitects.com/ (dostęp: 6.06.2012) oraz B. Meinhold, Amazing
Skyscraper Farm for Vancouver, http://inhabitat.com/amazing-skyscraper-farm-for-vancouver/
(dostęp: 11.05.2009).
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Międzynarodowy zespół architektów tworzących grupę eVolo Architekture od 2003 r.
organizuje, przy współudziale magazynu „eVolo”, konkursy na projekty wieżowców przyszłości. W edycji 2010 pierwszą nagrodę zdobył projekt pionowej farmy autorstwa Lee Dongjin, Park Jinkyu i Lee Jeongwoo z Korei Południowej. Program funkcjonalny „Circular
Symbioza Tower” autorzy opierają na symbiozie krów, drobiu i pastwisk oraz na cyklicznie
powtarzających się okresach wypasu zwierząt i wzrostu traw. Spiralnie ciągnące się przez
całą wysokość obiektu platformy pastwisk mają być przez 30 dni użytkowana przez bydło,
następnie – po przemieszczeniu się pastwiska na kolejny poziom, ma być ono, aż do kolejnego przyrostu trawy, przeznaczone dla drobiu. Na parterze obiektu przewidziano targowisko
oraz pomieszczenia mieszkalne i usługowe9.

4. Farmy pionowe o zamkniętym środowisku produkcyjnym
Nowy kierunek realizacji produkcji rolnej w farmach pionowych w zamkniętym, ściśle
kontrolowanym środowisku propagują badania i publikacje Dicksona Despommiera. Jego
koncepcja farm wertykalnych powstała w 1999 r. na Uniwersytecie Columbia10. Promuje ona
masową uprawę roślin i zwierząt do celów handlowych w wieżowcach z wykorzystaniem zaawansowanej technologii cieplarnianych, takich jak hydroponika i aquaponika. Despommier
argumentuje, że pionowe rolnictwo jest uzasadnione ze względów ekologicznych. Twierdzi,
że uprawa roślin i chów zwierząt w wieżowcach będą zużywać mniej energii i będą mniej
toksyczne niż produkcja rolnicza prowadzona w naturalnym środowisku obszarów wiejskich. W środowisku kontrolowanym wyeliminowane zostanie zapotrzebowanie na środki
owadobójcze i pestycydy. Można zastosować m.in. automatyczne systemy nawadniania i dozowania substancji odżywczych oraz chromatografy gazowe, które będą informować o czasie zbioru roślin [2].
Za jeden z bardziej spektakularnych projektów zamkniętej farmy pionowej można
uważać projekt Dragonfly Vertical Farm opracowany w 2009 r. dla Nowego Jorku przez
belgijskie biuro Vincent Callebaut Architectures. Licząca ok. 130 kondygnacji, wysoka
na ok. 700 m, samowystarczalna energetycznie i bytowo pionowa farma, o formie wzorowanej na skrzydłach ważki, mieści również mieszkania, biura, laboratoria i przestrzenie
publiczne. Umieszczone w dwu wieżach-skrzydłach, rozdzielone terenami upraw roślinnych, połączone są licznymi ciągami pieszymi i windami. Przewidywana lokalizacja farmy
na brzegu Roosevelt Island wpłynęła na zaprojektowanie związanych funkcjonalnie z budynkiem przystani oraz stawów przeznaczonych do hodowli akwakultur11. Przyjęty przez
projektantów program farmy można uznać nie za gospodarstwo rolne, ale wieś przyszłości
w mieście.

9
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11

Projekt opublikowany w internetowym wydaniu „eVolo”: Finalist 2011 Skyscraper Competition,
http://www.eVolo.us (dostęp: 30.03.2011).
B. Venkataraman, Country, the City Version: Farms in the Sky Gain Interest, „The New York Times”,
5.01.2011, http://www.nytimes.com/2008/07/15/science/15farm.html?_r=2 (dostęp: 21.05.2012).
Strona biura: http://vincent.callebaut.org/ (dostęp: 1.05.2011); także: K. Cilento, Dragonfly Vertical
Farm concept by Vincent Callebaut, http://www.archdaily.com/22969 (dostęp: 23.05.2009).
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Teorie formułowane przez Despommiera odzwierciedla teoretyczny model Klepsydry –
miejskiej farmy pionowej, który w 2011 r. zaprezentowali Bruno Vigano i Florencia Costa.
Pomysłodawcy zakładają możliwość dobudowywania obiektu do istniejących budynków lub
traktowania go jako jeden z elementów nowo powstających realizacji. Może on być łączony
z domami wielorodzinnymi, szkołami, szpitalami, hotelami i supermarketami. Projektanci
uważają, że 10-piętrowa farma służąca, zależnie od potrzeb, do uprawy roślin jadalnych,
ziół lub kwiatów albo tworzenia zielonych terenów rekreacyjnych może stanowić wielokierunkowe narzędzie rozwoju miast zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe i społeczne.
Budynek zajmujący 1500 m2 ma produkować tyle ile 6-hektarowe gospodarstwo rolne, co
daje np. 40 ton pomidorów rocznie. Modułowe rozwiązanie konstrukcyjne tworzą ramy ze
stalowych prętów łączonych mechanicznie, a przeźroczyste ściany wykonane są z ETFE, tetrafluoroetylenu etylenu, tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości i odporności na korozję. Zapotrzebowanie energetyczne spełniają zainstalowane na dachu panele słoneczne. Cylindryczny kształt obiektu pozwala na zwiększenie dostępu światła dziennego. Podstawowy
moduł farmy może być wielokrotnie powtarzany. Autorzy koncepcji Klepsydry prowadzą
kampanię, która pozwoliłaby na realizację tego projektu.
Pierwsza zamknięta pionowa farma zrealizowana zgodnie z zasadami współczesnego
miejskiego rolnictwa została oddana do użytku w 2010 r. Produkuje ona rośliny przeznaczone na pasze dla zwierząt i znajduje się w Ogrodzie Zoologicznym w Paignton (Wielka
Brytania). W 2012 roku wzniesiono w Singapurze pierwszą w XXI w. komercyjną farmę
pionową, w której produkuje się 0,5 tony warzyw dziennie.
W pierwszym dziesięcioleciu (2009 r.) XXI w. prowadzone były wstępne prace nad
realizacją zamkniętej pionowej farmy w Dubaju, zaprojektowanej przez włoskich projektantów z biura Studiomobile (il. 3a)). Farma w kształcie łodygi, z której wyrastają liście-szklarnie, do chłodzenia, nawilżania i nawadniania upraw miała wykorzystywać morską wodę. Oprócz innych licznych koncepcji farm pionowych prowadzących produkcję
roślinną dla Dubaju opracowano również prawie równolegle projekt „Oasis Tower”, który
jest obecnie realizowany (il. 3b)). Trzy wieże spiralnie oplatają w nim centralny rdzeń.
Zasilana przez turbiny wiatrowe, zaprojektowana przez Rahula Surina farma pokryta jest
polimerową powłoką z ETFE. Oprócz funkcji produkcyjnej ma ona również pełnić funkcję
mieszkalną.
Budowę zamkniętej farmy pionowej rozpoczęto w lutym 2012 r. w szwedzkim Linköping. Koncepcje farmy nazwanej Greenhouse Plantagon stanowią rezultat współpracy
pomiędzy Plantagon International AB, firmą zajmującą się rozwojem technologii znajdujących zastosowanie w farmach pionowych, oraz Sweco, firmą świadczącą usługi w zakresie
doradztwa technicznego, technologii środowiskowej oraz architektury. Oprócz władz kraju
i miasta w realizację w Linköping zaangażowane są także regionalna spółka energetyczna
oraz inne miejscowe zakłady przemysłowe.
Przejrzysta wieża o skośnych ścianach, która najprawdopodobniej będzie realizowana
(il. 4), przeznaczona jest do uprawy warzyw. Ma wykorzystywać nadwyżki ciepła oraz CO2
wytwarzane przez przemysł. Projektanci ze Sweco szacują, że wysokość produkcji uzyskiwanej w przykładowym obiekcie typu Greenhouse Plantagon, który będzie zajmować
10 000 m2, może odpowiadać produkcji uzyskiwanej z 100 000 m2 tradycyjnych upraw
szklarniowych. Przewiduje się, że budowa Greenhouse Plantagon w Linköping, który planowany jest jako pierwszy z serii kolejnych obiektów, zajmie około 12–16 miesięcy.
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5. Podsumowanie
Farmy pionowe wpisują się w nurt idei i założeń zdefiniowanego we wprowadzeniu rolnictwa miejskiego. Rolnictwa, które według jego zwolenników może stanowić remedium
na część problemów społecznych występujących we współczesnym wielkim mieście. Poza
zaspokojeniem potrzeb żywieniowych i zwiększeniem bezpieczeństwa żywnościowego miasta tworzy nowe miejsca pracy w miejscu zamieszkania, może przyczynić się do aktywizacji
zawodowej kobiet, ograniczyć w znaczącym stopniu produkcję i konieczność wywożenia
odpadów poza miasto poprzez ich bezpośrednie przetwarzanie na potrzeby miejskiego rolnictwa. Prognozuje się również, że pionowe rolnictwo miejskie pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie terenów miejskich [2, 16, 17].
Krytyka farm pionowych dotyczy przede wszystkim ich opłacalności ekonomicznej, braku opracowań porównawczych, niesprecyzowanych kosztów zużycia energii
oraz występowania zjawiska tzw. zanieczyszczenia światłem charakterystycznego dla
„farm roślinnych”. Wykazuje się, że przychody z produkcji rolniczej mogą nie wystarczyć na czynsze, a kwoty zaoszczędzone na transporcie nie zrekompensują cen miejskich
gruntów [10].
Obecnie powszechnie uważa się, że alternatywne metody produkcji żywności mogą obejmować głównie produkcję roślinną i stanowić wyłącznie uzupełnienie istniejących metod
produkcji rolnej. Jednakże wzrost liczby ludności wymusza poszukiwanie nowych miejsc
i systemów zamieszkiwania oraz uzyskiwania, wytwarzania i produkcji żywności. Według
szacunków z powierzchni nadających się pod uprawy zbóż i warzyw oraz do wypasu zwierząt hodowlanych, która wynosi około 800 milionów hektarów, wykorzystuje się w świecie
już około 85%. Większość demografów twierdzi, że w ciągu najbliższych 50 lat liczba ludności na świecie wzrośnie do co najmniej 9,2 miliarda. Ponadto do tego czasu wiele z rolniczo
użytkowanych obecnie terenów wyjałowieje lub na skutek zmian klimatycznych znajdzie
się pod wodą albo zamieni w pustynię [2]. W świetle tych prognoz, mimo że nadal przez
część architektów i naukowców zagadnienie projektowania farm pionowych przyjmowane
jest z niedowierzaniem czy wręcz szyderczym rozbawieniem, do dalszego istnienia i rozwoju ziemskiej cywilizacji może stać się konieczne wdrażanie zarysowanych, często wizjonerskich, koncepcji obiektów architektonicznych służących produkcji żywności: farm pionowych, które w opisie swojej „Dragonfly Farm” Callebant nazywa żywymi organizmami
tworzącymi jadalną architekturę. Umniejszanie wartości idei wznoszenia farm pionowych
i niedostrzeganie konieczności podejmowania prac projektowych dotyczących takich rolniczych obiektów produkcyjnych nie powstrzyma, już zachodzącego, światowego procesu
przeistaczania się wizji w praktykę.
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a)

b)

Ill. 1. Early high-rise – vertical farm vision: a) conception high-rise in Manhattan, drawing A. Walker,
1909 (source: http://prettyobscure.tumblr.com/post/21279227071/the-skyscraper-as-utopiandevice-for-the), b) theoretical project Highrise of Homes, J. Wines, 1981 (source: http://
bouncingballball,blogspot.com/2011/09/james-wines-drawings.html)
Il. 1. Wczesne wizje wieżowców – farm pionowych: a) koncepcja wieżowca na Manhattanie, rys.
A. Walker, 1909 r. (źródło: http://prettyobscure.tumblr.com/post/21279227071/the-skyscraperas-utopian-device-for-the), b) teoretyczny projekt Highrise of Homes, J. Wines, 1981 r. (źródło:
http://bouncingballball,blogspot.com/2011/09/james-wines-drawings.html)
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a)

b)

Ill. 2. Open vertical farms designed in the Kenneth Yeang project office: a) Menara Mesiniaga,
IBM headquarters in Subang Jaya near Kuala Lumpur, Malaysia, opened in 1992 (source:
http://www.c-z-s.ru/photos_conf.php?parent=100&photo=9), b) EDITT Tower, Singapore,
conceptual design 2008 (source: http://architecture-now2.blogspot.com/2008/11/editt-tower-singapore.html)
Il. 2. Otwarte farmy pionowe zaprojektowane w biurze projektowym Kennetha Yeanga: a) biurowiec
Menara Mesiniaga oddany do użytku w 1992 r., siedziba IBM w Subang Jaya, Malezja (źródło:
http://www.c-z-s.ru/photos_conf.php?parent=100&photo=9), b) koncepcja EDITT Tower
dla Singapuru, 2008 r. (źródło: http://architecture-now2.blogspot.com/2008/11/editt-tower-singapore.html)
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a)

b)

Ill. 3. Vertical hermetically sealed farms for Dubai: a) first concept, project by: C. Favretto i A. Girardi,
Studiomobile, 2009 (source: © studiomobile Cristiana Favretto Antonio Girardi architetti),
b) Oasis Tower, object probably to be built in Dubai, project by: Rahul Surin, 2009 (source:
http://inhabitat.com/the-oasis-tower-a-helical-vertical-farm-for-dubai/)
Il. 3. Zamknięte farmy pionowe dla Dubaju: a) obiekt pierwotnie przewidziany do realizacji, proj.
C. Favretto i A. Girardi, Studiomobile, 2009 r. (źródło: © studiomobile Cristiana Favretto
Antonio Girardi architetti), b) Oasis Tower, obiekt prawdopodobnie realizowany, proj. Rahul
Surin, 2009 r. (źródło: http://inhabitat.com/the-oasis-tower-a-helical-vertical-farm-for-dubai/)
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Ill. 4. Conceptions – the Greenhouse Plantagon, a hermetically sealed vertical farm in Linköping,
project by: Sweco and Plantagon International AB, 2012 (source: http://www.arch2o.com/
plantscraper-international-centre-for-urban-agriculture-plantagon sweden/#.T95VdbWNOSo)
Il. 4. Koncepcje Greenhouse Plantagon, zamkniętej farmy pionowej przewidzianej do wzniesienia
w Linköping, proj. Sweco i Plantagon International AB, 2012 r. (źródło: http://www.arch2o.com/
plantscraper-international-centre-for-urban-agriculture-plantagon sweden/#.T95VdbWNOSo)
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1. Introduction
Podhale has long attracted the attention of researchers involved in folk culture, ethnography,
ethnology, and the history of human settlement in Poland. Outstanding works of Karol
Potkański, Edmund Długopolski, Jan Czubek, Franciszek Bujak, Kazimierz Dobrowolski,
Józef Rafacz and many others – have focused on a number of issues related to history and
spiritual and material culture of the Podhale village.
Studies on rural architecture, including mountain cottages of Podhale, were performed
by many researchers: Zygmunt Gloger, Jan Sas-Zubrzycki, Gerard Ciołek, Ignacy Tłoczek,
Franciszek Piaścik, Witold Krasowski, Wiktor Zin, Marian Pokropek and so many other
researchers interested in the regional architecture that is impossible to mention them here. The
pastoral architecture of Podhale and the Tatra hut were studied by: Zofia Hołub-Pacewiczowa,
Rudolf Śmiałowski, Włodzimierz Antoniewicz, and T. Przemysław Szafer.
Moreover, the Tatra Museum, under the direction of Juliusz Zborowski and Wanda
Jostowa, carried out many inventory measurements that make a valuable overview of the
historical highlander buildings. Jan and Stanisław Reychman, as well as Henryk Jost also
made great contribution to the presentation of historic technology and rural industry buildings.
Teresa Jabłońska and Zbigniew Moździerz delivered important studies of architectural works
of Stanislaw Witkiewicz and monuments of Zakopane style.
The first regulatory plan of Zakopane was prepared by Karol Stryjeński, whereas spatial
planning of Podhale was the work of Stanisław Leszczycki and partially Jan Chmielewski
(when discussing the future settlement network model in the region of Witów–Bukowina);
Ludmiła Flagorowska dealt with landscaping of Tatra and Podtatrze, and Zbigniew
Radziewanowski focused on the role of tourist lodges in the management of mountain areas.
Stefan Żychoń, an expert on this region, also presented a number of interesting observations.
In contrast, Andrzej Solecki was concerned with settlement and genesis of the developmental
shaping of Podhale villages and Podhale.
Although the folk architecture of Podhale has been fairly well known in terms of individual
historic buildings, the current state of knowledge of carpentry in general, and particularly,
the carpentry of Skalne Podhale and its development is very modest. Since the systematic
research conducted by Władysław Matlakowski, the studies on the Gorals’ construction are
rather limited as they only constitute a part of the broader study of wooden architecture. So
far the most foundamental works on the subject are those written in the late 19th century:
Folk Buildings in Podhale and Decoration and Equipment of the Polish Nation in Podhale
by the aforementioned Władysław Matlakowski. They remain revolutionarily exploratory
publications.

2. People and events in the development of Skalne Podhale architecture
Likely in the early 16th century, seasonal settlements appeared at the base of the Tatras.
In time, during the 16th and 17th centuries, farmstead architecture reached this area. In the
18th century there were developments in the mining and iron smelting industry, and of the
settlements connected with it, which today are Kuźnice and Stare Kościeliska. The first
tourists occasionally stopped at the settlements even before 1830. Visitors and holiday
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travelers arriving in increasing numbers usually stayed in “the white chamber”, and sometimes
in the mountain cottage.
The 1860s resulted in further development of the architecture and first attempts to expand
the traditional layout, structure, and form of the mountain cottage in order to adapt them to
new requirements. In addition to renting chambers in their own cottages, the Gorals began to
build houses specially for the “guests”. Radical changes in the architecture and construction,
mainly in Zakopane, began to appear after 1873, after the “discovery” of the mountain village
by Tytus Chałubiński and the establishment of the Tatra Society. Since that time a conscious
development of mountain health resorts and the Tatra Mountains commenced.
In 1879 the Wood Carving School was established, and the carpentry and contruction
branch opened in 1885 has begun disseminating patterns of foreign architecture, crafts, and
applied arts. Wooden architecture in the style of the Swiss “chalets” had by now begun to
appear, which is now considered typical of Carpathian health resorts.
The originality of architecture and art of Podhale had already been noted in the first
half of the 19th century. In the second half, ethnographic collections were established.
However, it was thanks to the work of famous persons from Warsaw: a surgeon Władysław
Matlakowski, a lawyer Bronisław Dembowski and his wife Maria, as well as the painter
and art critic Stanisław Witkiewicz, that the interest in architecture of the Podhale region
increased.
Władysław Matlakowski, persuaded by his friends, began a study (in the form of
drawings and writings) of the material culture of the Gorals. Stanisław Witkiewicz was the
first to suggest the possibility of using Podhale construction motifs in the wooden detached
house architecture, which resulted in the creation of the concept of a “national style” and
the construction of the villa “Koliba” and many other buildings in the “Zakopane style”.
He has also became the precursor of Polish regional architecture.
Discussions that were first initiated during the period between the two World Wars about
the need to protect the Tatra Mountains, and the establishment of the Tatra National
Park in 1954, became the direct cause of renewed interest in pastoralism and the pastoral
architecture. Extensive research conducted on this occasion gave a rise to scientific analysis
of the causes of the evolution of the Tatra hut architecture.
All of these events and the people associated with them had a definite impact on the lot
and the subsequent development of the wooden architecture of Podhale.
2.1. Władysław Matlakowski – a scholar and researcher
In order to thoroughly understand this issue it is essential to begin with presenting
Władysław Matlakowski, a person who greatly contributed to the popularization of
architecture and folk art of Poland’s most distinctive region, Podhale.
“Sensitive, easy to fret, whether over delight or sorrow, he was not unstable, and although
in his letters he sometimes accuses himself of weakness of will, he was able to work with
determination to reach a goal once set, he could work hard, gather blade by blade like an ant,
and also collect honey from all the flowers encountered along the way, like a bee, he could
serve the body as a diligent doctor, a skilful scholar, and serve the spirit as a great writer”
[24, p. VII].
This was written about Władysław Matlakowski by his biographer and longtime friend,
Józef Peszke (MD) – the publisher of the book entitled Decoration and Equipment of the
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Polish Nation in Podhale. This insightful and accurate judgment did not only victoriously
resist the passage of time, but it seems to have gained new values and meanings.
Władysław Matlakowski was born November 19, 1850, as the son of a provincial farmer
and miller in Warka over Pilica. His parents were Jan Matlakowski and Jadwiga Plecińska.
The peasant background of the later eminent doctor and humanist was a source of pride and
respect for these traditions stayed with him through his lifetime. Young Matlakowski, after
graduating from a local elementary school, was enrolled by his father to a middle school
in Warsaw. He was a good student and went through middle school as a high achiever,
finishing with an award. After graduating in 1870, he enrolled in the Faculty of Medicine
at the University of Warsaw. In 1875 he graduated from medical studies also with honors.
During his studies he worked extremely hard on the development of his personality. He was
interested in many areas of life, especially the arts. He savoured poetry and music, and then
later the fine arts. Between 1875 and 1876 he stayed in France and Italy, where he developed
his mind and his great aesthetic sensitivity. By this time he was fluent in three languages:
French, English, and German. Later he mastered Russian and Italian. He had a remarkable
ability to combine theory and practice of medicine. At the age of thirty he became a professor
of surgery at the Warsaw Medical Association.
Unfortunately, at this time the first signs of tuberculosis appeared and Władysław
Matlakowski, at the advice of Tytus Chałubiński (MD), went to Styria for treatment. When at
the end of 1885 he came back to the country, he was very ill. He decided to go to Zakopane,
hoping to regain his health even partially and that was the beginning of his relationship
with the region of Podhale that brought extraordinary results. Fascinated by the beauty of
the mountains and the Goral culture he feverishly studied all of the aspects of life in
Podhale.
Encouraged by St. Witkiewicz, he began to write and draw, spliting his time between
the translation of Hamlet by Shakespeare and getting acquainted with the world of the
mountains. Between 1886 and 1895 – that is, until his death – he still partly resided in
Warsaw, but spent most of his time in Zakopane. During these years the most influential
works of Matlakowski were written: Folk Architecture in Podhale with 23 lithographic
plates and 25 drawings in the text, published in 1892 by the Academy of Sciences in
Krakow, and Decoration and Equipment of the Polish Nation in Podhale with 65 plates
and 150 drwaings in the text. The last book he wrote “while staying in bed between the
haemorrhages, with no hope of completing it” [From the Publisher in: 18, p. 1]. However,
by the end of 1894, he had finished the book, yet was not able to have it printed. However,
Józef Peszke (MD) had managed to get it printed post-humously by 1901, and in 1915 the
Main Printing Bureau of the Gebethner and Wolf Bookshop published its second, unchanged
edition. Memories of Zakopane is the last, little-known work of Władysław Matlakowski,
and is considered to be one of the most beautiful literature pieces related to the mountains.
Next to The Pass by Stanisław Witkiewicz and Skalne Podhale by Kazimierz Tetmajer,
they are premier publications of Polish literature related to this subject. He died on June
26, 1895, in Zbijewo, a village in Kujawy.
The works by Matlakowski: Folk architecture... and Decoration... are classical works,
which should be read by everyone who is not indifferent to the art and customs of the
Polish nation. To this day, they remain fundamental positions in the field of carpentry and
woodcarving. “The work by Matlakowski has a great advantage, it remains practical and its
value has been appreciated by the mountain carpenters [budorze] who often take advice from
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it and use on the construction site” [6, p. 21]. In recognition of his merits, the Complex of
Vocational Schools in Zakopane took his name in 1960.
Scientific attitude to all of the aspects of life made Władysław Matlakowski one of the most
important people in the study of the cultural and architectural history of the mountains, who
introduced progressive regionalistic ideas to Polish science and culture. In a few sentences,
briefly and clearly, he characterizes the regional distinctiveness of Podhale architecture: “The
Goral hut presents its own special character. One can say with fullest justification that it has
its own style, which I would not hesitate to put alongside such prominent styles of wooden
architecture as Tyrolean and Swiss” [19, p. 66].
This distinctiveness, as he continues, is characterized by: “building from sawed halves
of boards; framework always and absolutely carved into quoins, arranging the chambers
commonly by front, i.e. with the windows facing south; broad thatched roof on supports;
front- and rear-tiered roof, and side-tiered tops, whereas the lower half is inclined, and the
upper vertical; closure of the framework with a longitudinal beam, a type of an elongated
key, crossbeam; the actual framework higher than the optical one by the thickness of the two
logs, in order to enlarge the attic, and finally typical unique ornamentation spread around
the building in its richness; and what I would consider the most valuable about it, that is
not nailed, glued, patched, but makes up a whole with the building material, are the board
joining windows and door frames, pedestal, specific truss of window and door, vertical and
horizontal logs and supports”.
These distinctive features, described in a concise and easy way by W. Matlakowski,
create the unique character of the local architecture and regionalism that is the evidence
of a human cultural link with the past. He rescued from oblivion what was interesting and
important of the Podhale Goral architecture. An old hut with a characteristic arrangement
of beams, crossbeam, original doors, and many separate details – found in his person a fair
monographer (Ill. 1).
2.2. Stanisław Witkiewicz – the idea and its supporters
Stanisław Witkiewicz, his work, and the issues related to the Zakopane style repeatedly
become a subject of interest to researchers, journalists and artists. Year on year, the
bibliography related to this region increases1. The main reason for this is the anniversary
celebrations and their associated exhibitions, symposiums and conferences. There are
different reasons why these works are written: historians – are looking for facts and specifics,
theorists of culture – for characteristic models, aestheticians – for formal achievements,
architects – for knowledge that they could use in their professional practice. All of the above
mentioned research reasons are interrelated, although they are most commonly associated
with the author’s field of specialization.
It would therefore seem that all has been said about the works of Stanisław Witkiewicz.
However: “What is left of the works, the writings, and drawings by St. Witkiewicz will be
further radiating, a different man will raise a different beam of light and he will do it in
a completely different way” [36, p. 125].
1

Cf. Bibliografia stylu zakopiańskiego [Bibliography of the Zakopane Style], ed. Z. Moździerz, [in:]
T. Jabłońska, Z. Moździerz, „Koliba” pierwszy dom w stylu zakopiańskim [„Koliba” the First
Building in the Zakopane Style], Zakopane 1994, p. 119–134.
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Undoubtedly, his work and style has a hidden, intrinsic value that affects building
technique and the resultant form. This applies not only to the body of the building, by which
Zakopane style is often understood, but also to its individual elements. It is almost impossible
to find a written publication on this subject, but confirmation of this thesis can be found when
analysing the great witnesses of his work, that is the buildings that remained after him: villa
“Koliba”, villa “Pod Jedlami”, or the “Chapel on Jaszczurówka”, as well as other lesser
known ones that add to the knowledge of “building” (Ill. 2).
Witkiewicz had lived under Giewont since 1890. As a permanent resident of the newly
created resort he got to know the Gorals not only from the “ethnographic and artistic” side,
but also from a less romantic perspective during autumn rains or during winter work in
the woods. Witkiewicz observed when they were bringing down wood from the cliffs for
building huts and “lordly villas”, in the stone pits, when they were splitting granite to use for
the foundations, when they were scything poor oats or digging in the field (grulisko) looking
for potatoes. This gave a unique perspective, and so Stanisław Witkiewicz saw them not only
in the iconic Gorals’ embroidered costumes, but also in their work rags. Besides the beauty
of the landscape, he also observed intesnse poverty as would be expected from one of the
poorest provinces of the Austrian Empire. It may also have affected his interest in the man
himself, a local resident. Perhaps he was already irritated by the new guesthouses and villas
built on a massive scale, although wooden, but in a “Swiss” style – covered with gable or
pediment roofs and decorated with open-work ornaments cut in the boards, or with the later
“Zakopane style” propagated by the directors of the I.R. School of Timber Industry.
Witkiewicz – a keen observer and an artist with a sensitive eye – quickly saw the value
of the Gorals’ architecture and applied art. Like Matlakowski, he examined and got to know
the vast ethnographic areas of Podhale. This is evidenced by his drawings of the ornaments
of various Gorals’ appliances and fragments of buildings, densely scattered throughout the
works of Władysław Matlakowski and on numerous paintings, drawings, designs of villas
and applied arts, gathered and published catalogue form by the Tatra Museum in 1996.
It is difficult to comprehend that all of this had been done by one man who was fighting
tuberculosis, a painter, a writer and critic by education, an amateur in the field of ethnography
and architecture.
When he compared the mountain hut, perfectly fitting into the mountain landscape, and
its exceptionally harmonious silhouette with the deformed villas, Witkiewicz had come to
constructive conclusions concentrating on the idea of adapting a mountain cottage to the city
environment, i.e. construction of a Zakopane resort that would harmonize with the landscape.
That is how the “Zakopane style” was born.
Witkiewicz, as he always firmly underlined, did not invent anything new, and the idea of
creating a “Polish style”, a “national style”, was based on the existing “living forms”. He
created his villas the same way as “the original Goral would have created them if he needed
to” [23, p. 6].
He enriched an originally simple building with a larger number of rooms for guests, as
was already becoming common in the Gorals. He begun with enlarging the attic, where he
created small rooms on the so-called “high” (wyżka), replacing the attic chamber, and the
roof swelled with “appearances”. The “extensions” were replaced by “glassed-in verandas”.
Using this method, combining different motifs of houses and farm buildings, he created
villas custom-tailored to the requirements of comfort and taste of their owners. However,
the architectural and artistic novelty of Stanisław Witkiewicz absolutely did not deprive his
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works of the folk character, but was able to display all of the best Gorals’ motifs and their
qualities, utility and beauty. As Pawlikowski put it – “the structural, not minor decorative
motifs are the significant and high-value traits” [23; 37, p. 78]. However, Witkiewicz’s
style was not only based on displaying the structural motifs – different pegging and cuts –
as the decorative motifs, but most of all, on trying to achieve the greatest picturesque value
of the buildings.
It must be strongly emphasized that if there was no ennoblement of the Gorals’ culture, done
by the creator of villa “Koliba”, villa “Pod Jedlami” etc., the monuments of the art of Podhale
would have likely become an ethnographic curiosity locked in a museum. It was Stanisław
Witkiewicz who made society realise that architecture is not only related to commerce and
technology, but is also integral to national culture. Most importantly Witkiewicz made the
Gorals aware of the respect they should have for their own art. “He explained to them that
«this» is the beauty – that it is «beautiful and mine»” [34, p. 196].
Wojciech Brzega in The Life of a Kind-Hearted Goral talks in a very noble and accurate
way about the merits of Witkiewicz: “Anyhow, what Witkiewicz has done for the Polish art
is great and has the advantages that he was the first one to work on Polonizing the artistic
industry, and when it comes to guesthouse architecture industry he had done a lot, because
he had created it. Zakopane and Podhale would look totally different by now if it was not
for Witkiewicz; it would look like Smokovec on the other side of the Tatras – the Tyrol and
Swiss style everywhere. It is his merit that we have a piece of Poland uniformly built, and
it is also his merit that he was able to convince people, that he was building houses with the
Gorals in the Goral style. (...) Witkiewicz worked for free. I do not know if you can find such
work throughout Poland, like here in Podhale by Witkiewicz, that was so selflessly done for
such a long time and with such results. Without any help, without asking the society for help,
without all that, Witkiewicz conducted his work” [5, p. 59–60].
Despite many controversies and disputes taking place around the “Zakopane style”,
especially in intellectual circles, it has became known not as a national style, but as
a “Witkiewicz” style, “Podhale” style, and a local style. Despite several attempts, the
problem of “transforming” a wooden structure into a brick one has not been satisfactorily
resolved. The situation had reached a critical moment. For various reasons, wood
construction became less popular. Brick, stone, and concrete were considered fire-safe.
Zakopane was literally haunted by a plague of fires. Those that fell victim to the flames
were mostly large facilities, essential for the good condition of the resort, such as treatment
facilities, hotels and guesthouses. Under such circumstances fire-resistant architecture
became increasingly popular, especially that a railway line from Chabówka to Zakopane
was built (1899) spendidly facilitating the delivery of construction materials. Despite this,
or perhaps because of this, the response of Polish society to the slogan: “Zakopane style” –
was, and still is vivid. Interest, sympathy and warmth is expressed in the way that people talk
about it.
Other architects followed St. Witkiewicz example. Around the time of building villa
“Koliby”, Zbigniew Dobrowolski and Tadeusz Stryjeński were already in the business.
Later architects of “Zakopane style” include Kazimierz Kreczmer, Tadeusz Praus, Eugeniusz
Wesołowski, and Jan Tarczałowicz. During the period between the two World Wars,
“Zakopane style” was merged with the principles of art deco, and that is when several
extremely interesting villas were built and designed by: Świerz Zalewski, Władysław
Kononowicz, Karol Kłosowski, Franciszek Kotoński, Jan Witkiewicz Koszczyc, and Alojzy
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Helbrandt (Ill. 3). Also during this period, a modern regional architecture emerged, inspired
by the construction of Podhale, but not rigorously following its canons and proportions. The
main representatives of this emergent style were Stefan Meyer, Franciszek Kopkowicz, and
Jędrzej Czarniak (Ill. 4).
The architecture of the “Zakopane style” did not become an internationally recognized
Polish style, but did save Podhale from the decline of traditional construction and Zakopane
from assimilation to other Carpathian health resorts. This is certainly one of the greatest
merits of Stanisław Witkiewicz. Certainly, though indirectly, it contributed to the creative
exploration of artists and architects, which is proven by the fact they are still being built by
carpenters: houses, guest houses, inns, restaurants, and sometimes churches.
For many years, Witkiewicz and the “Zakopane style” were invariably associated with
“regionalism”. However, these factors cannot be clearly defined, which may be why every
architect working here has his personal and rather unique approach to the formation of the
house structure and detail in the “native traditional style”. If the designed facility is built
of stone and wood, in cooperation with the local “budorze” (carpenters) the spirit of the
Highland regional architecture can always be noticed.
2.3. The School of Timber Industry – teachers and students
Apart from Władysław Matlakowski and Stanisław Witkiewicz, a tremendous impact
on the history of Podhale wooden architecture had and still has Zakopane’s I.R. School of
Timber Industry, currently called “Budowlanka” – the oldest vocational school in Poland.
The establishment of the school is associated with the legendary times of Tytus
Chałubiński (MD), the discoverer of Zakopane. He was the one to notice the Gorals’ innate
sense of design in joinery work as well as their skill in woodworking and original taste in
decorating household items. He presented his observations to the Tatra Society, esteblished
in 1873, which under the influence of his suggestions decided to make an effort to establish
a vocational school. In 1876, following the course of Chałubiński’s suggestions, the Tatra
Society sent Maciej Marduła, a local woodcarver, for an apprenticeship at Wyspiański,
a sculptor (Stanisław’s father), where he stayed for half a year. In July 1876 he was the one
assigned to run the woodcarving school.
Many of the endeavours and efforts of the Tatra Society in the National Department,
and their commitment to bear part of the cost of maintaining the school, resulted in the
foundation of the State School on November 16, 1878 named Imperial – Royal School of
Timber Industry in Zakopane.
Franciszek Neużil, of Czech origin, was appointed its first director. In January the
following year, the school began the recruitment process and accepted twenty students. The
teaching started in two chambers: one for learning how to draw, the other for workshop
assignments. A year later, the school gained another room, and expanded to include the
department of carpentry and turnery. In 1882, the school was adopted into the administration
of the Imperial-Royal Ministry of Religious Affairs and Education, and was transferred to
a new building at Równia Krupowa 68, where it has been roughly located until the present
day. Between 1885 and 1886 it was further expanded by the department of carpentry and
construction, and the number of students was already close to a hundred. Since 1896 the
school’s headmaster was the Hungarian Edgar Kovats. He represented a totally different
point of view of the emerging “Zakopane style”, which resulted in the creation of an
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album entitled Zakopane Method, published in Vienna in 1899. It was the public discussions
generated around “Zakopane style” and the local construction industry which contributed
largely to the development of the school.
In 1901, headmaster Edgar Kovats was appointed professor of architecture at the
University of Lviv, and until 1902, when Stanisław Barabasz took the lead, it was run
by Józef Galleth. During this period there was further development of the school and its
products became more and more famous and sought after. Headmaster Stanisław Barabasz
radically broke off with the Tyrolean style imposed by Edgar Kovats and the Austrian
authorities. His program was based on the works of Stanisław Witkiewicz, Kazimierz
Mokłowski, and Władysław Matlakowski. He also began studying the art of Podhale
as well as adjoining Spisz and Orava. He held the position of the school’s headmaster
for 21 years. Jerzy Skotnica wrote beautifully about him: “He was an artist by birth, an
educator by profession, and a hunter and a skier by hobby – but most of all he was a great
patriot, (...)” [27, p. 84]. It was thanks to him that a mechanized carpentry workshop called
“Strug” was established on Kościeliska street. The teachers, following the example of the
headmaster, propagated local architecture with Goral style interior design and the sculpture
of Podhale. Many of them started their artistic career here. The First World War slowed
down the development of the school as many of the teachers and students were called up
by the army and some of them went voluntarily to fight for freedom.
After gaining independence in 1918, the school was renamed as the National School of
Timber Industry in Zakopane and from 1922 it was run by the architect Karol Stryjeński. In
1927, he assigned Wojciech Brzega to take over and went to Warsaw to take up the post of
professor of sculpture at the Academy of Fine Arts.
The period between the two World Wars brought further cultivation of the “Zakopane
style” and the search for the most valuable motifs of Polish wooden architecture. Under the
direction of an esteemed educator and an expert in Podhale architecture – engineer Franciszek
Kopkowicz, an alumni of the School of Timber Industry, built most of the style buildings in
Podhale.
The period of occupation, as for everyone, was extremely difficult for the school. The war
dispersed a large part of the students and teachers. The school changed its profile and name
again and became Vocational School of the Gorals’ Folk Art in Zakopane. Its students were
to become a skilled workforce for the “Greater German Reich”. The activities of the school,
ran by Polish teachers, seemed to be the only chance to survive the war. The atmosphere at
school was still relatively calm, but in 1943 hundred of students were sent to forced labour in
Germany. Whilst some managed to escape, there were others had to hide until the end of the
war and many of them died.
After the war, the destroyed country needed craftsmen, technicians and engineers, so there
was a need to reorganize the Zakopane school. Besides the previously existing departments,
the new Secondary School of Construction was established. Since then, “Budowlanka” has
fully acquired secondary school status. Prof. Roman Olszowski and prof. Antoni Kenar were
influential and have further given the school its current artistic direction. Vocational studies
was put under the direction of the aforementioned engineer Franciszek Kopkowicz who
relied heavily on the problem-solving method of learning. He also wrote two books on the
topic, namely Rural And Small-Town Carpentry and Polish Carpentry.
The post-war period was a time of many personnel changes in the managerial positions
of the school, as well as a time of separation of the sculptural department in 1948, which,
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in later years, was transformed into the Secondary School of Art Techniques by the
sculptor Antoni Kenar. The school is named after him today. School reform in Poland
has also brought organizational changes to “Budowlanka”. A former Middle School
and Secondary School of Construction was renamed Vocational Construciton School and
Technical Construction School and as such its profile has became similar to many such
schools around the country. Fortunately, thanks to the efforts of engineer Wiesław Białas,
the Technical School of Regional Construction was established within the existing school
complex, with the first students graduating in 1974. This raises further questions about how
the existence of this school has had an impact on the architecture of Podhale.
However, when we examine the design of typical 1970s buildings, often seeking
something new without understanding the “old” – the answer to this question is obvious. The
intention of the creator of a new direction in education of the Zakopane school was to spread
knowledge about the region, about local ways of construction, and about cultural identity.
One can say that thanks to that, people returned to the regional content, derived from the
rich and beautiful history of the Podhale people. Thus, it is safe to say that establishing the
Technical School of Regional Construction was a wise and necessary decision.
The above-presented history of the school is worth mentioning as this particular school
released a great number of generations of Podhale craftsmen that later became masters and
engineers, architects and artists, who learned about the beauty and love for the profession
and who were shown the authentic beauty of Gorals’ art. The school still operates today at
8 Krupowki St. Recently, i.e. in June 2012, it celebrated its 135 anniversary.
We always think of our school, the former School of Timber Industry, and later popular
“Budowlanka”, with a smile and a heart full of love and affection. For most of us, its
graduates, designers and constructors, it has always been a threshold that brought us into
another, interesting world.

3. Summary
The discovery of the sense of beauty and the need to decorate, accumulated through the
ages in the Goral’s hut, is “a boundless merit of Witkiewicz, late Matlakowski, and Mr and
Mrs Dembowski. By pointing out Podhale hut to the public’s attention, they lit a fire of love
in the eyes of Poles for the art and folk architecture” [20, p. 316, 317].
Władysław Matlakowski, in a simple and concise way, described the distinctiveness and
unique charm of Podhale architecture. His monographic works can constitute the basis for an
assessment of cultural link between the present and the past in the field of architecture, as
well as the art of decorating.
Stanisław Witkiewicz and the followers of his ideas – architects – dealt only with the
construction of villas, they erected public service and commercial buildings. Simultaneously,
the “true Gorals’ architecture” was created and developed, which for the next half of
a century, that is until the end of the 1950s, was influenced mainly by the investor – i.e.
“gazda” (landholder) and the contractor – i.e. “the construciton craftsman”. However, the
value that came from the realization of Stanisław Witkiewicz’s idea, even though unintended
by the author of the transformation “style” in Gorals’ architecture, is undisputable. Under
the influence of wooden architecture in “Zakopane style”, new forms of Goral cottages with
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a porch, glassed-in veranda, and an attic were developed. In order to implement this style,
someone had to know how to build them (Ill. 5–8).
The function and form of the newly erected buildings often depended on the builder’s
skill. This, in turn, was the influence of the School of Timber Industry, which for the last
135 years has been educating the generations of carpenters, construction technicians – in
other words the “builders of Podhale” (budarze podhalańscy).
Other institutions educating architects should also be mentioned, as they underline, up to
a varying degree, the need for the so-called “good continuation”. Modern wooden houses,
designed by the architects, those quite traditional and those more often embellished with
Goral ornamentation elements, that walk away from simple forms of Goral cottages, are
still unique, on at least a European scale, in the development of the construction industry
(Ill. 9–13).
This happened and still happens thanks to the carpenters of Podhale. It is because of
their abilities, skills and experience. Therefore, the cooperation betweent builders (budarze)
and architects seeking new solutions allows – as Stanisław Witkiewicz said – that “one can
move forward without having to waste time on a lot of preparatory and support work, such
as making plans, sections, and other tasks otherwise needed. Whereas a different worker
would need detailed and complex drawings – a Goral only requires a few lines and some
verbal comments, because he knows everything by heart, he is born and lives with it, and can
develop and continue the job, without constant care and assistance” [32, p. 383].

1. Wstęp
Podhale od dawna przyciągało uwagę badaczy zajmujących się kulturą ludową, etnografią, etnologią i historią osadnictwa w Polsce. Znakomite prace Karola Potkańskiego, Edmunda Długopolskiego, Jana Czubka, Franciszka Bujaka, Kazimierza Dobrowolskiego, Józefa
Rafacza i wielu innych – rzuciły snop światła na szereg zagadnień z dziedziny historii, kultury duchowej i materialnej wsi podhalańskiej.
Studiami nad budownictwem wiejskim, w tym i chałupą podhalańską, zajmowali się
m.in.: Zygmunt Gloger, Jan Sas-Zubrzycki, Gerard Ciołek, Ignacy Tłoczek, Franciszek Piaścik, Witold Krasowski, Wiktor Zin, Marian Pokropek oraz wielu innych badaczy zainteresowanych architekturą regionalną, których nie sposób tutaj wymienić. Natomiast pasterską
architekturą Podhala i szałasem podtatrzańskim w sposób szczególny zajmowali się: Zofia
Hołub-Pacewiczowa, Rudolf Śmiałowski, Włodzimierz Antoniewicz i T. Przemysław Szafer.
Wiele pomiarów inwentaryzacyjnych, stanowiących cenny przegląd zabytków budownictwa góralskiego, wykonano w Muzeum Tatrzańskim pod kierunkiem Juliusza Zborowskiego i Wandy Jostowej. Olbrzymi wkład w przybliżenie zabytkowych obiektów techniki
i przemysłu wiejskiego wnieśli Jan i Stanisław Reychmanowie oraz Henryk Jost. Ważnych
badań architektonicznej twórczości Stanisława Witkiewicza i zabytków stylu zakopiańskiego dokonali Teresa Jabłońska i Zbigniew Moździerz.
Pierwszy plan regulacyjny Zakopanego opracował Karol Stryjeński, planowaniem przestrzennym Podhala zajmowali się Stanisław Leszczycki oraz Jan Chmielewski na marginesie
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swoich rozważań o przyszłym modelu sieci osiedleńczej w paśmie Witów–Bukowina, zagospodarowaniem krajobrazowym Tatr i Podtatrza – Ludmiła Flagorowska, a rolą schronisk
turystycznych w zagospodarowaniu obszarów górskich – Zbigniew Radziewanowski. Szereg
ciekawych uwag przedstawił też znawca tego regionu Stefan Żychoń. Natomiast osadnictwem i genezą rozwoju ukształtowania przestrzennego podhalańskich wsi i Podhala zajmował się Andrzej Solecki.
Mimo że budownictwo ludowe Podhala zostało dość dobrze poznane pod względem jednostkowych obiektów historycznych, to dotychczasowy stan wiedzy o ciesiołce w ogóle,
a w szczególności ciesiołce Skalnego Podhala i jej rozwoju, jest bardzo skromny. Od czasów
systematycznych badań przeprowadzonych przez Władysława Matlakowskiego studia nad
budownictwem góralskim mają charakter raczej przyczynkowy. Stanowią bowiem część badań nad szeroko pojętą architekturą drewnianą. Fundamentalnymi pracami pozostają więc
nadal napisane w końcu XIX stulecia książki: Budownictwo ludowe na Podhalu oraz Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu pióra wspomnianego już Władysława Matlakowskiego. Są to nad wyraz odkrywcze publikacje.

2. Ludzie i zdarzenia w rozwoju budownictwa Skalnego Podhala
Najprawdopodobniej na początku XVI w. pojawiło się pod samymi Tatrami osadnictwo
sezonowe. Z czasem, na przełomie wieków XVI i XVII, dotarło tu już budownictwo zagrodowe. W XVIII wieku nastąpił rozkwit górnictwa i hutnictwa żelaza, a zarazem osad z nim
związanych, dzisiejszych Kuźnic i Starych Kościelisk. Pierwsi goście zatrzymywali się
sporadycznie u gazdów podobno jeszcze przed 1830 rokiem. Przyjeżdżający coraz liczniej
kuracjusze i letnicy zajmowali z reguły „białą izbę”, a niekiedy i całą chałupę.
Lata sześćdziesiąte XIX stulecia zaowocowały kolejnym krokiem w rozwoju budownictwa i pierwszymi próbami rozwinięcia tradycyjnego układu, konstrukcji i formy chałupy
i dostosowania ich do nowych potrzeb. Oprócz wynajmowania izb we własnych chałupach,
górale zaczęli budować domy specjalnie dla „gości”. Radykalne zmiany w architekturze
i budownictwie, głównie na terenie Zakopanego, zaczęły się pojawiać po roku 1873, po „odkryciu” wsi przez Tytusa Chałubińskiego oraz zawiązaniu się Towarzystwa Tatrzańskiego.
Jest to czas, od którego rozpoczęła się świadoma działalność na rzecz zagospodarowania
uzdrowiska i Tatr.
Od 1879 roku zaczęła działać Szkoła Snycerska, a otwarty w niej w 1885 r. oddział
ciesielstwa i budownictwa rozpowszechniał obce wzory w budownictwie, rzemiośle i sztuce
użytkowej. Pojawiła się drewniana architektura w stylu szwajcarskich „szaletów”, charakterystyczna dla uzdrowisk karpackich.
Na oryginalność budownictwa i sztuki podhalańskiej zwracano uwagę już w pierwszej
połowie XIX stulecia. Natomiast w drugiej połowie tegoż wieku zaczęto już gromadzić
zbiory etnograficzne. Dopiero jednak dzięki działalności znanych osobistości z Warszawy:
chirurga Władysława Matlakowskiego, prawnika Bronisława Dembowskiego i jego żony
Marii oraz malarza i krytyka sztuki Stanisława Witkiewicza nastąpił wzrost zainteresowania sztuką podhalańską.
Władysław Matlakowski za namową przyjaciół zajął się studiami (rysowaniem i pisaniem) nad materialną kulturą górali. Stanisław Witkiewicz jako pierwszy zasugerował moż-
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liwość wykorzystania motywów budownictwa podhalańskiego w drewnianej architekturze
willowej, co przerodziło się w powstanie koncepcji „stylu narodowego”, a zaowocowało
budową willi „Koliba” i wielu innych obiektów w „stylu zakopiańskim”. Stał się też prekursorem polskiej architektury regionalnej.
Zapoczątkowane już w okresie międzywojennym dyskusje dotyczące konieczności
ochrony Tatr oraz powstały w 1954 r. Tatrzański Park Narodowy stały się bezpośrednią
przyczyną ożywionego zainteresowania zarówno pasterstwem, jak i budownictwem pasterskim. Prowadzone przy tej okazji (szeroko zakrojone) badania dały podstawę rozważaniom
naukowym nad przyczynami ewolucji konstrukcyjnej szałasu tatrzańskiego.
Wszystkie te zdarzenia oraz postacie z nimi związane wywarły niewątpliwy wpływ na
losy i późniejszy rozwój drewnianego budownictwa podhalańskiego.
2.1. Władysław Matlakowski – uczony i badacz
Dla pogłębienia omawianego problemu nieodzowne jest przybliżenie w pierwszej kolejności postaci doktora Władysława Matlakowskiego, który znacznie się przyczynił do popularyzowania budownictwa i sztuki ludowej najbardziej wyróżniającego się regionu Polski,
jakim jest Podhale.
„Wrażliwy ogromnie i przejmujący się łatwo, czy to uciechą, czy smutkiem, nie był jednak chwiejny, a chociaż się niekiedy w listach swych oskarża o słabość woli, umiał statecznie
kroczyć do raz wytkniętego celu, umiał wytrwale pracować, znosić ździebełko do ździebełka
jak mrówka, a obok tego zbierać miód z napotkanych po drodze kwiatów, jak pszczoła, umiał
służyć ciału jako lekarz sumienny, zręczny uczony, duchowi zaś jako pisarz niepośledniej
miary” [24, s. VII] – tak napisał o Władysławie Matlakowskim jego biograf i wieloletni przyjaciel doktor medycyny Józef Peszke, wydawca książki pt. Zdobienie i sprzęt ludu polskiego
na Podhalu. Ten wnikliwy i jakże trafny osąd nie tylko zwycięsko się oparł przemożnemu
działaniu czasu, ale zdaje się nabierać nowych wartości i znaczenia.
Władysław Matlakowski urodził się 19 listopada 1850 r. jako syn małomiasteczkowego
rolnika i młynarza w Warce nad Pilicą – z ojca Jana i matki Jadwigi z Plecińskich. Chłopskie
pochodzenie późniejszego znakomitego lekarza i humanisty było jego dumą, jego szlachectwem. Poszanowanie dla tych tradycji nie opuściło go do końca życia. Młody Matlakowski
po ukończeniu szkółki miejscowej zapisany został przez ojca do gimnazjum w Warszawie.
Uczył się bardzo dobrze, gimnazjalne czasy przeszedł jako prymus i egzamin dojrzałości
złożył z odznaczeniem. Po maturze w 1870 r. zapisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Studia medyczne ukończył także z odznaczeniem w 1875 r. W czasie
studiów pracował niezwykle intensywnie nad rozwojem swojej osobowości, interesował
się wieloma dziedzinami życia, zwłaszcza sztuką. Zasmakował w poezji i muzyce, potem
w plastyce. W latach 1875–1876 przebywał za granicą we Francji, a także we Włoszech,
gdzie pogłębiał wiedzę i kształcił swoją ogromną wrażliwość estetyczną. Władał już wtedy
znakomicie trzema językami: francuskim, angielskim i niemieckim, a w późniejszym okresie
opanował jeszcze rosyjski i włoski. Odznaczał się niezwykłą umiejętnością łączenia teorii
z praktyką medyczną. W wieku trzydziestu lat zostaje wykładowcą chirurgii w Warszawskim
Towarzystwie Lekarskim.
Niestety w tym okresie pojawiają się u niego pierwsze oznaki gruźlicy i Władysław Matlakowski za radą doktora Tytusa Chałubińskiego wyjeżdża na kurację do Styrii. Gdy z końcem 1885 r. wraca do kraju, jest już bardzo chory. Decyduje się wtedy na wyjazd do Zako-
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panego, mając nadzieję na choćby częściowe podratowanie zdrowia. Zaczyna się wówczas
jakże brzemienny w skutkach jego kontakt z regionem Podhala. Zafascynowany pięknem
gór i kultury góralskiej gorączkowo studiuje wszystkie przejawy życia na Podhalu.
Zachęcony przez St. Witkiewicza pisze i rysuje, dzieląc czas pomiędzy tłumaczenie
Hamleta Szekspira a wgłębianie się w świat gór. W latach 1886–1895 – czyli aż do śmierci
– częściowo jeszcze przebywa w Warszawie, ale głównie już w Zakopanem. W latach tych
powstają najważniejsze dzieła doktora Matlakowskiego: Budownictwo ludowe na Podhalu
z 23 tablicami litograficznymi i 25 rysunkami w tekście, wydane w roku 1892 przez Akademię Umiejętności w Krakowie, oraz Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu z 65 tablicami i 150 rycinami w tekście. Jest to książka, którą pisał „w łóżku między krwotokami, bez
nadziei dokończenia” [Od wydawcy w: 18, s. 1]. Doprowadził ją jednak do końca w1894 r.,
ale nie zdołał jej wydać drukiem. Zrobił to natomiast dr Józef Peszke w roku 1901, a w 1915
nakładem Składu Głównego w Księgarni Gebethnera i Wolfa ukazało się jej wydanie drugie
niezmienione. Wspomnienia z Zakopanego są ostatnim, mało znanym dziełem Władysława Matlakowskiego, ale stanowią jedną z najpiękniejszych kart literatury pięknej związanej
z górami. Obok Na przełęczy Stanisława Witkiewicza i Na Skalnym Podhalu Kazimierza
Tetmajera są na pewno czołową pozycją polskiego piśmiennictwa z tej dziedziny. Zmarł
26 czerwca 1895 r. w kujawskiej wiosce – Zbijewie.
Prace Matlakowskiego Budownictwo... i Zdobienie... to dzieła klasyczne, które powinny się znaleźć w rękach każdego, komu nieobojętne są sztuka i obyczaj ludu polskiego.
Do dzisiaj są one podstawowymi pozycjami z zakresu sztuki ciesielskiej i snycerskiej.
„Dzieło Matlakowskiego przy tym ma wielką zaletę, jest praktyczne, a wartość jego docenili sami cieśle góralscy, budorze, którzy się go nieraz radzą i używają na budowie” [6,
s. 21]. W uznaniu tych zasług Zespołowi Szkół Zawodowych w Zakopanem w 1960 r.
nadano jego imię.
Naukowy stosunek do wszystkich przejawów życia sprawił, że Władysław Matlakowski
stał się jednym z najważniejszych ludzi gór, którzy do polskiej nauki i kultury wnieśli postępowe idee regionalistyczne. W kilku zdaniach, zwięźle i jasno charakteryzuje on odrębność
regionalną budownictwa podhalańskiego: „Chałupa góralska przedstawia właściwy sobie
charakter, rzec można z najzupełniejszym uzasadnieniem, że posiada swój własny styl, który
nie wahałbym się postawić obok takich wybitnych stylów budowli drewnianych, jak tyrolski
i szwajcarski” [19, s. 66].
Odmienność tę – jak pisze dalej – charakteryzuje: „budowanie z płaz, tj. przepiłowanych
ściśle przez duszę połówek; srąb wyciosany zawsze i absolutnie w węgieł na copy, ustawienie
izby powszechnie licem, tj. oknami na południe; szeroka strzecha wsparta na rysiach; łamany
dach z czoła i z tyłu, a łamane szczyty z boków, przy czem, dolna połowa jest nachylona,
a górna pionowa; zamknięcie srębu belką podłużną, rodzajem podłużnego klucza, sosrębem;
srąb rzeczywisty wyższy od optycznego o całą grubość dwóch bali, celem powiększenia
poddasza, wreszcie typowa odrębna ornamentyka w całym bogactwie rozsiana po budynku;
a w niej za najcenniejsze uważałbym to, co stanowi z materyałem budowlanym jednolitą
całość, co nie jest przybite, naklejone, dosztukowane, a mianowicie warsołkę okien i odrzwi,
cokół, osobliwą (raciową) więźbę słupców i leżuchów okiennych i drzwiowych, oraz rysie”.
To właśnie owe cechy odrębności, zwięźle i prosto ujęte przez Matlakowskiego, tworzą niepowtarzalny charakter miejscowej architektury oraz regionalizm, który jest dowodem
łączności kulturowej człowieka z przeszłością. To, co było ciekawe i ważne w budownictwie
górali podhalańskich, uratował od zapomnienia. Stara chałupa z charakterystycznym ukła-
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dem belek, sosrębem, oryginalnymi drzwiami i mnóstwem odrębnych szczegółów – znalazła
w jego osobie rzetelnego monografa (il. 1).
2.2. Stanisław Witkiewicz – idea i jej zwolennicy
Postać Stanisława Witkiewicza, jego twórczość oraz zagadnienia stylu zakopiańskiego
raz po raz stają się przedmiotem zainteresowania naukowców, publicystów i twórców. Z roku
na rok rośnie bibliografia związana z tą problematyką1. Przyczyną tego zjawiska są kolejne
rocznice, oraz związane z nimi liczne wystawy, sympozja i konferencje. Motywy powstawania tych prac są różne: historycy poszukują faktów i konkretów, teoretycy kultury – charakterystycznych modeli, estetycy – osiągnięć formalnych, architekci – nauki, którą mogliby
spożytkować w swej praktyce zawodowej. Wszystkie wymienione poszukiwania zazębiają
się, choć są najczęściej związane ze specjalizacją autorów.
Mogłoby się więc wydawać, że o twórczości Stanisława Witkiewicza powiedziano już
wszystko. Niemniej jednak: „To co pozostało z dzieł, z pism, z rysunków St. Witkiewicza
będzie promieniować dalej, inny snop światła wskrzesi znowu człowiek inny i zrobi to na
pewno inaczej” [36, s. 125].
Niewątpliwie tkwi w jego dorobku i stylu ukryta, istotna wartość oddziałująca na technikę budowania i wynikającą z niej formę. Dotyczy to nie tylko bryły, do której często styl
zakopiański sprowadzamy, ale zwłaszcza poszczególnych jego elementów. Raczej nie uda
nam się znaleźć na ten temat publikacji w formie pisanej, ale potwierdzeniem tej tezy jest
analiza znakomitych świadków jego twórczości, czyli obiektów, które po nim pozostały:
willi „Koliba”, willi „Pod Jedlami” czy „Kaplicy na Jaszczurówce” oraz innych mniej
znanych, a jakże wiele wnoszących do wiedzy o „budowaniu” (il. 2).
Witkiewicz w 1890 r. zamieszkał pod Giewontem. Jako stały mieszkaniec rodzącego
się letniska poznaje górali nie tylko od strony „etnograficzno-artystycznej”, lecz widzi ich
w czasie jesiennych pluch czy też zimowych prac w lasach, gdy z urwisk spuszczali drzewo
na chałupy i „pańskie wille”, w kamieniołomach, gdy rozłupywali granit na podmurówki,
gdy kosili lichy owies lub przekopywali „gruliska”, szukając ziemniaków. Jednym słowem
– widział ich Stanisław Witkiewicz nie tylko w góralskich „cyfrowanych” portkach, ale również w roboczych łachmanach. Poza pięknem krajobrazu obserwował także panującą biedę,
a była to jedna z najuboższych prowincji cesarstwa austriackiego. Kto wie, czy to nie miało
też wpływu na zainteresowanie się samym człowiekiem, tutejszym mieszkańcem. Być może
zirytowały go budowane już masowo nowe pensjonaty i wille, co prawda drewniane, ale
„szwajcarskie” – nakryte dachami dwuspadowymi lud naczółkowymi i zdobione ażurowymi
ornamentami wycinanymi w deskach, a może też późniejszy „sposób zakopański” propagowany przez dyrektorów C.K. Szkoły Przemysłu Drzewnego.
Witkiewicz – bystry obserwator, artysta o wrażliwym oku, szybko dostrzegł walory budownictwa i sztuki użytkowej górali. Podobnie jak Matlakowski zbadał i poznał duże obszary etnograficzne Podhala. Świadczą o tym rysowane przez niego ornamenty przeróżnych góralskich sprzętów i fragmentów budowli, gęsto rozsiane we wspomnianych opracowaniach
Władysława Matlakowskiego oraz na licznych obrazach, rysunkach, projektach willi i sztuki
stosowanej, zebranych i wydanych przez Muzeum Tatrzańskie w 1996 r. w formie katalogu.
1

Por. Bibliografia stylu zakopiańskiego, oprac. Z. Moździerz, [w:] T. Jabłońska, Z. Moździerz,
„Koliba” pierwszy dom w stylu zakopiańskim, Zakopane 1994, s. 119–134.
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Aż trudno uwierzyć, że uczynił to jeden człowiek walczący z gruźlicą, malarz, pisarz i krytyk
z wykształcenia, amator w zakresie etnografii i architektury.
Porównując chatę góralską, znakomicie dopasowaną do górskiego pejzażu i jej wyjątkowo harmonijną sylwetkę z nieforemnymi willami, doszedł Witkiewicz do konstruktywnych
wniosków. Ogniskowały się one w idei przystosowania domu góralskiego do warunków
miejskich, czyli do takiej zabudowy zakopiańskiego kurortu, by harmonizowała ona z krajobrazem. Tak zrodził się „styl zakopiański”.
Jak sam stanowczo zawsze podkreślał, nie wymyślił Stanisław Witkiewicz niczego od
nowa, a idea stworzenia „stylu polskiego”, „stylu narodowego” powstała na bazie istniejących „żywych form”. Swoje wille tworzył tak, „jak tworzyłby pierwotny góral, gdyby się
znalazł w potrzebie” [23, s. 6].
Pierwotnie prosty budynek wzbogacał więc – jak to już zaczęli czynić górale – w jak
największą liczbę pokoi dla gości. Zaczął rozbudowywać strychy, na których powstawały pokoiki na tzw. wyżce, na miejscu komory strychowej, na przyłapie, a dach napęczniał
„wyglądami”. W miejscu „jat” powstawały „szklone werandy”. W ten sposób, łącząc różne
motywy z domów mieszkalnych i zabudowań gospodarskich, tworzył wille dostosowane do
wymogów komfortu i gustu ich właścicieli. Jednakże nowatorstwo architektoniczne i artystyczne Stanisława Witkiewicza absolutnie nie odebrało jego dziełom ludowego charakteru,
lecz przeciwnie, umiał wyeksponować wszystkie najciekawsze motywy góralskie i ich walory: użyteczność i piękno. Jak pisał Pawlikowski – „znamiennym i wysokowartościowym
rysem są nie drugorzędne motywy zdobnicze, lecz motywy konstrukcyjne” [23; 37, s. 78].
Styl Witkiewicza polegał jednak nie tylko na eksponowaniu motywów konstrukcyjnych –
różnych kołkowań i zaciosów – jako motywów dekoracyjnych, lecz przede wszystkim na
zabieganiu o jak największą malowniczość budowli.
Trzeba dobitnie podkreślić, że gdyby nie zaistniała nobilitacja góralszczyzny, dokonana
przez twórcę willi „Koliba”, willi „Pod Jedlami” itd., zabytki sztuki podhalańskiej stałyby się
pewnie osobliwością etnograficzną zamkniętą w skansenie. Właśnie Stanisław Witkiewicz
uświadomił ogółowi, że budownictwo to nie tylko komercja i technologia, ale także kultura
narodowa. Najważniejszy jednak jest fakt uświadomienia przez Witkiewicza samym góralom szacunku dla ich własnej sztuki. „Tłumaczył im, że «to» właśnie jest piękne – «piękne
i moje»” [34, s. 196].
Bardzo szlachetnie i trafnie o zasługach Witkiewicza mówi Wojciech Brzega w Żywocie
górala poczciwego: „Bądź co bądź to, co zrobił Witkiewicz dla polskiej sztuki, jest duże,
i ma te zalety, że pierwszy w Polsce pracował nad upolszczeniem przemysłu artystycznego, a dla budownictwa letniskowego zrobił dużo, bo go stworzył. Inaczej by dziś Zakopane i Podhale wyglądało, gdyby nie Witkiewicz, wyglądałoby tak jak z drugiej strony
Tatr Smokowiec – tyrolszczyzna i szwajcarszczyzna. Że mamy kawałek Polski jednolicie
zabudowanej, to jego zasługa i jego zasługą jest, że potrafił lud przekonać, że z góralami
budował domy w stylu góralskim. (...) Witkiewicz pracował darmo. Nie wiem, czy była
w Polsce taka praca, jak tutaj na Podhalu dzięki Witkiewiczowi, żeby bezinteresownie tak
długo pracować i tyle zrobić. Bez żadnej pomocy, bez zwracania się do ogółu o pomoc, bez
wszystkiego tego Witkiewicz pracę swoją przeprowadził” [5, s. 59–60].
Mimo wielu polemik i sporów toczących się wokół „stylu zakopiańskiego”, głównie
w środowisku intelektualnym, przyjął się on nie jako narodowy, ale jako „witkiewiczowski”, „podhalański” i miejscowy. Nie udało się też (mimo kilku prób) rozwiązać w sposób
przekonywujący problemu „przełożenia” konstrukcji drewnianej na murowaną. Nadszedł
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moment krytyczny. Z wielu względów budownictwo drewniane stawało się mniej popularne.
Za cegłą, kamieniem i betonem przemawiało bezpieczeństwo ogniowe. Zakopane nawiedzały dosłownie plagi pożarów. Płonęły przeważnie obiekty duże o podstawowym znaczeniu
dla uzdrowiska, jak zakłady lecznicze, hotele i pensjonaty. W tych warunkach coraz częściej
uciekano się do budownictwa ogniotrwałego, tym bardziej że doprowadzona z Chabówki do
Zakopanego linia kolejowa (1899 r.) znakomicie ułatwiła dowóz materiałów budowlanych.
Mimo to, a może właśnie dlatego, reakcja społeczeństwa polskiego na hasło „styl zakopiański” – była i do dnia dzisiejszego jest żywa. Widać to po zainteresowaniu, sympatii i cieple,
z jakim się ludzie o nim wyrażają.
W ślad za St. Witkiewiczem poszli także architekci. W latach powstania willi „Koliby”
działają już Zbigniew Dobrowolski i Tadeusz Stryjeński. Do projektujących w stylu zakopiańskim trzeba też później zaliczyć Kazimierza Kreczmera, Tadeusza Prausa, Eugeniusza
Wesołowskiego, Jan Tarczałowicza. W okresie międzywojennym o stylu zakopiańskim przypomnieli sobie zwolennicy art déco, powstało więc kilka niezmiernie interesujących willi.
Projektowali je: Świerz Zalewski, Władysław Kononowicz, Karol Kłosowski, Franciszek
Kotoński, Jan Witkiewicz Koszczyc, Alojzy Helbrandt (il. 3). W tym samym czasie wytworzyła się nowoczesna architektura regionalna inspirowana również budownictwem podhalańskim, ale nie trzymająca się rygorystycznie jego kanonów i proporcji. Przedstawicielami
jej byli Stefan Meyer, Franciszek Kopkowicz, Jędrzej Czarniak (il. 4).
Architektura stylu zakopiańskiego nie stała się na ziemiach polskich powszechnym
stylem narodowym, ale uratowała Podhale od zaniku budownictwa tradycyjnego, a Zakopane przed upodobnieniem się do innych uzdrowisk karpackich. Jest to na pewno jedna
z największych zasług Stanisława Witkiewicza. Z pewnością też, przynajmniej pośrednio,
przyczyniła się do twórczych poszukiwań artystów i architektów, czego dowodami są ciągle budowane przez cieśli domy jednorodzinne, pensjonaty, karczmy, restauracje, czasami
i kościoły.
Witkiewicz i zakopiańszczyzna od wielu lat niezmiennie kojarzą się z „regionalizmem”.
Nie da się go jednak jednoznacznie zdefiniować i pewnie dlatego każdy z pracujących tu
architektów ma osobiste i raczej niepowtarzalne podejście do kształtowania bryły i detalu
w „rodzimym tradycyjnym stylu”. Jeżeli projektowany obiekt budowany jest z kamienia
i drewna, przy współpracy z miejscowymi „budorzami” – cieślami, to prawie zawsze tchnie
duchem podhalańskiej architektury regionalnej.
2.3. Szkoła Przemysłu Drzewnego – nauczyciele i uczniowie
Obok Władysława Matlakowskiego i Stanisława Witkiewicza olbrzymi wpływ na dzieje podhalańskiego budownictwa drewnianego miała i ma w dalszym ciągu zakopiańska
C.K. Szkoła Przemysłu Drzewnego, obecna „Budowlanka” – najstarsza szkoła zawodowa
w Polsce.
Powstanie szkoły wiąże się z legendarnymi czasami doktora Tytusa Chałubińskiego, odkrywcy Zakopanego. On to dostrzegł u górali wrodzony zmysł konstrukcji do robót ciesielskich oraz zręczność w obróbce drewna i oryginalny smak w zdobieniu sprzętów domowych.
Spostrzeżenia swoje przedstawił powstałemu w 1873 r. Towarzystwu Tatrzańskiemu, które
pod wpływem jego sugestii postanowiło poczynić starania o założenie szkoły zawodowej.
Wychodząc naprzeciw zabiegom dr Chałubińskiego, w roku 1876 Towarzystwo Tatrzańskie
wysłało Macieja Mardułę – miejscowego snycerza – na naukę do artysty rzeźbiarza Wy-
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spiańskiego (ojca Stanisława), u którego uczył się pół roku. Jemu to w lipcu 1876 r. powierzono prowadzenie szkoły snycerskiej.
Wiele zabiegów i starań Towarzystwa Tatrzańskiego w Wydziale Krajowym oraz zobowiązanie się do ponoszenia części kosztów utrzymania szkoły zaowocowało założeniem
16 listopada 1878 r. państwowej szkoły pod nazwą: Cesarsko-Królewska Szkoła Przemysłu
Drzewnego w Zakopanem.
Pierwszym jej dyrektorem mianowano Franciszka Neużila, z pochodzenia Czecha.
W styczniu następnego roku ogłoszono wpisy do szkoły i przyjęto dwudziestu uczniów.
Naukę rozpoczęto w dwóch izbach: jednej do nauki rysunku, drugiej do pracy warsztatowej. W rok później szkoła zyskała jeszcze jedną izbę i powiększyła się o dział stolarstwa i tokarstwa. Od roku 1882 szkoła przeszła pod opiekę C.K. Ministerstwa Wyznań
i Oświaty, została też przeniesiona do nowo powstałego budynku przy Równi Krupowej
68, gdzie mieści się do dzisiaj, a jej obecny adres to ul. Krupówki 8. W latach 1885–1886
poszerzono ją o wydziały ciesielski i budownictwa, a liczba uczniów była już bliska
setki. Od 1896 roku dyrektorem szkoły został Edgar Kovats, z pochodzenia Węgier.
Reprezentował on skrajnie odmienny pogląd na powstający „styl zakopiański”, czego
efektem było stworzenie dzieła albumowego, wydanego w Wiedniu 1899 r. i zatytułowanego Sposób zakopański. Dzisiaj można przyznać, że publiczne dyskusje wokół
„stylu zakopiańskiego” i miejscowego budownictwa w końcowym efekcie sprzyjały
rozwojowi szkoły.
W 1901 roku dyrektor Edgar Kovats został powołany na stanowisko profesora architektury na Politechnice Lwowskiej, a do czasu, gdy w 1902 r. dyrektorem szkoły został Stanisław Barabasz, kierował nią Józef Galleth. W tym okresie nastąpił dalszy rozwój placówki,
a jej wyroby stawały się coraz bardziej znane i poszukiwane. Dyrektor Stanisław Barabasz
radykalnie zrywa z narzuconym przez Edgara Kovatsa i władze austriackie wdrażanym stylem tyrolskim, swój program opiera na pracach Stanisława Witkiewicza, Kazimierza Mokłowskiego i Władysława Matlakowskiego. Sam też rozpoczyna studia nad sztuką Podhala
i sąsiadujących z nim Spiszem i Orawą. Na stanowisku dyrektora pozostawał przez 21 lat.
Pięknie o nim napisał Jerzy Skotnica: „Z urodzenia był artystą, z zawodu pedagogiem, z zamiłowania myśliwym i narciarzem – a przede wszystkim był wielkim patriotą (...)” [27,
s. 84]. Jego to zasługą było założenie zmechanizowanych warsztatów stolarskich „Strug”
przy ulicy Kościeliskiej. Nauczyciele, podobnie jak dyrektor, propagowali budownictwo
miejscowe z wystrojem wnętrz na sposób góralski oraz rzeźbę podhalańską. Wielu z nich tu
właśnie rozpoczęło swoją artystyczną karierę. Pierwsza wojna światowa zahamowała rozwój
szkoły. Część nauczycieli i uczniów powołano do wojska, część z nich ochotniczo poszła
walczyć o wolność.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. szkołę przemianowano na Państwową Szkołę Przemysłu Drzewnego w Zakopanem i od 1922 r. jej kierownictwo przejął architekt
Karol Stryjeński. W 1927 roku przekazuje on kierownictwo szkoły Wojciechowi Brzedze i wyjeżdża do Warszawy, by objąć stanowisko profesora rzeźby na Akademii Sztuk
Pięknych.
Okres międzywojenny to dalsze kultywowanie „stylu zakopiańskiego”, odnajdywanie
w nim najbardziej wartościowych motywów polskiego budownictwa drewnianego. Pod kierunkiem cenionego pedagoga i znawcy sztuki budownictwa podhalańskiego inż. Franciszka
Kopkowicza wychowankowie Szkoły Przemysłu Drzewnego byli głównymi wykonawcami
powstających na Podhalu budowli stylowych.
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Okres okupacji jak dla wszystkich, tak i dla szkoły był wyjątkowo trudny. Wojna rozproszyła znaczną część uczniów i nauczycieli. Szkoła zmieniła profil i nazwę, stała się Szkołą
Zawodową Góralskiej Sztuki Ludowej w Zakopanem. Jej uczniowie mieli stać się wykwalifikowaną siłą roboczą dla „Wielkoniemieckiej Rzeszy”. Działalność tej szkoły, prowadzonej
przez polskich nauczycieli, wydawała się jedyną szansą na przetrwanie wojny. Panowała
tu atmosfera względnego spokoju, ale już w 1943 r. zmuszono stu uczniów do wyjazdu na
roboty do Niemiec. Niektórym udało się zbiec, inni aż do końca wojny musieli się ukrywać,
wielu spośród nich zginęło.
Po wojnie zniszczony kraj potrzebował mistrzów, techników i inżynierów, toteż z niezwykłą energią przystąpiono do reorganizacji zakopiańskiej placówki. Do tradycyjnie istniejących już działów dołączono Liceum Budowlane. Od tego czasu „Budowlanka” zyskała
pełne prawo szkoły średniej. Filarami nadającymi jej właściwy kierunek artystyczny byli
prof. Roman Olszowski i prof. Antoni Kenar. Pod względem zawodowym, stosując problemowe metody nauki, młodzieżą zajmował się wspominany już inż. Franciszek Kopkowicz.
On też napisał dwie unikatowe książki: Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa oraz Ciesielstwo polskie.
Okres powojenny to czas wielu zmian personalnych na stanowiskach kierowniczych
szkoły, a także czas oddzielenia się w roku 1948 działu rzeźbiarskiego, z którego w późniejszych latach artysta rzeźbiarz Antoni Kenar stworzył Liceum Technik Plastycznych, noszące
dzisiaj jego imię. W tym też czasie nastąpiła reorganizacja szkół w Polsce. Objęła ona również „Budowlankę”. Dawne Gimnazjum i Liceum Budowlane przemianowano na Zasadniczą Szkołę Budowlaną i Technikum Budowlane. Jej profil upodobniono do wielu takich
szkół w kraju. Na szczęście staraniem inż. Wiesława Białasa powstało w ramach szkolnego zespołu Technikum Budownictwa Regionalnego, które w roku 1974 wypuściło swoich
pierwszych absolwentów. Nasuwa się pytanie, czy istnienie tej szkoły wywarło wpływ na
architekturę Podhala?
Gdy przyjrzymy się projektom typowych budynków z lat siedemdziesiątych, często poszukujących czegoś nowego bez zrozumienia „starego” – odpowiedź na postawione pytanie
jest oczywista. Zamierzeniem twórcy nowego kierunku kształcenia w zakopiańskiej szkole
było krzewienie wiedzy o regionie, o regionalnych sposobach budowania, o tożsamości kulturowej. Można powiedzieć, że dzięki temu po kilkunastu latach wrócono do treści regionalnych, wywodzących się z bogatej i pięknej historii ludu podhalańskiego. Można więc zgodnie z prawdą stwierdzić, że powołanie do istnienia Technikum Budownictwa Regionalnego
było aktem mądrym i koniecznym.
Przedstawiona historia szkoły ma charakter wzmianki wartej przypomnienia, gdyż w tej
właśnie szkole wykształciło się wiele pokoleń podhalańskich rzemieślników, późniejszych
majstrów i inżynierów, architektów i artystów, którym zaszczepiła ona piękno i umiłowanie
tego zawodu oraz ukazała autentyczne piękno sztuki, z której się wywiodła. Szkoła funkcjonuje do dzisiaj przy ulicy Krupówki 8. Niedawno, bo w czerwcu 2012 r., obchodzono 135.
rocznicę jej powstania.
Naszą szkołę, dawną Szkołę Przemysłu Drzewnego, późniejszą i obecnie popularną „Budowlankę”, wspominamy zawsze z uśmiechem i sercem pełnym miłości i przywiązania. Dla
większości z nas, jej absolwentów, projektujących i budujących, była ona progiem, po którego przekroczeniu weszliśmy w inny, ciekawy świat.
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3. Podsumowanie
Odkrycie w chałupie góralskiej gromadzonego w niej przez wieki poczucia piękna
i potrzeby ozdoby jest „niespożytą niczem zasługą pana Witkiewicza, śp. Matlakowskiego i państwa Dembowskich. Oni, zwróciwszy uwagę społeczeństwa na chatę Podhala,
w ten sposób zapalili ognie miłości w oczach polskich dla sztuki i budownictwa ludowego” [20, s. 316, 317].
Władysław Matlakowski prosto i zwięźle scharakteryzował odrębność i niepowtarzalny
urok podhalańskiej architektury. Jego monograficzne opracowania mogą być podstawą do
oceny łączności kulturowej teraźniejszości z przeszłością tak w dziedzinie budownictwa,
jak i sztuki zdobienia.
Stanisław Witkiewicz oraz kontynuatorzy jego idei – architekci – zajmowali się tylko
i wyłącznie budownictwem willowym, wznosili budynki o charakterze usługowym i użyteczności publicznej. Natomiast równolegle powstawało i rozwijało się budownictwo „prawdziwie góralskie”, na które przez kolejne pół wieku, aż do końca lat pięćdziesiątych, miał
wpływ głównie inwestor – czyli „gazda” i wykonawca – czyli „majster budarski”. Ale wartości, jakie wniosła realizacja idei Stanisława Witkiewicza w niezamierzonej przez twórcę
„stylu” transformacji w budownictwie góralskim, są bezsporne. Pod wpływem drewnianej
architektury w „stylu zakopiańskim” wykształciły się nowe formy chałupy góralskiej z gankiem, przeszkloną werandą i użytkowym poddaszem. Aby mogło się to stać, ktoś musiał
umieć je zbudować (il. 5–8).
Od umiejętności budowniczego zależała niejednokrotnie funkcja i na pewno forma powstających budynków. Na to z kolei niepośledni wpływ miała również Szkoła Przemysłu
Drzewnego, która od 135 lat kształci kolejne pokolenia cieśli, stolarzy, techników budowlanych, innymi słowy – „budorzy podhalańskich”.
Należy też wspomnieć uczelnie kształcące architektów, które w różnym stopniu, ale jednak uświadamiają potrzebę tzw. dobrej kontynuacji. Projektowane przez architektów współczesne drewniane domy – te dość tradycyjne i te coraz częściej okraszone elementami zdobnictwa góralskiego, oddalające się od prostej formy góralskiej chałupy – to mimo wszystko
ewenement na skalę co najmniej europejską w rozwoju tego budownictwa (il. 9–13).
Działo się to i dalej się dzieje za przyczyną cieśli podhalańskich, dzięki ich zdolnościom,
umiejętnościom i doświadczeniu. Dlatego współpraca „budarzy” z architektami poszukującymi nowych rozwiązań – jak mówił Stanisław Witkiewicz – pozwala na to, że „można iść
ciągle naprzód i dalej, nie tracąc czasu na mnóstwo prac przygotowawczych i pomocniczych,
jak robienie planów, przekrojów i tym podobnych gdzie indziej koniecznych czynności. Tam,
gdzie dla innego robotnika potrzeba by było szczegółowych i zawiłych opracowań rysunkowych – dla górala wystarcza parę kresek i kilka słownych uwag, gdyż wszystko to on zna
na pamięć, z tym się rodzi i żyje, i potrafi rozwijać i snuć dalej tę robotę, bez ciągłej opieki
i pomocy” [32, s. 383].
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Ill. 1. A Goral shack remembering the times of Władysław Matlakowski, Chochołów
Il. 1. Chałupa góralska pamiętająca czasy Władysława Matlakowskiego, Chochołów

Ill. 2. Villa “Koliba” – the building in Zakopane style designed by Stanisław Witkiewicz, Zakopane
Il. 2. Willa „Koliba” – budynek w stylu zakopiańskim zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza,
Zakopane
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ll. 3. Villa “Cicha” – the house of Karol Kłosowski, Zakopane
Il. 3. Willa „Cicha” – dom Karola Kłosowskiego, Zakopane
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IIll. 4. A complex of wooden buildings designed by Stefan Mejer, Kościelisko – Gronik
Il. 4. Zespół budynków drewnianych zaprojektowanych przez Stefana Mejera, Kościelisko – Gronik

Ill. 5. Goral cottage with an attached porch, Zakopane
Il. 5. Chałupa góralska z dobudowanym gankiem, Zakopane
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Ill. 6. A veranda – the result of successive reconstructions of a typical cottage, Dzianisz
Il. 6. Weranda – wynik kolejnych przebudów typowej chałupy, Dzianisz

Ill. 7. Extended attic, Kościelisko – Rysulówka
Il. 7. Rozbudowane użytkowe poddasze, Kościelisko – Rysulówka
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Ill. 8. The so-called Gorals’ “four” built on the basis of typical designs from the beginning of the 1960s,
Dzianisz
Il. 8. Góralska tzw. czwórka budowana na podstawie typowych projektów od początku lat 60. XX w.,
Dzianisz

Ill. 9. A hut, fashionable in the 1970s,
Kościelisko
Il. 9. Modny w latach 70. mieszkalny
szałas, Kościelisko
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Ill. 10. Architectural solutions to the buildings from the 1980s, Zakopane
Il. 10. Rozwiązania architektoniczne budynków z lat 80., Zakopane

ll. 11. The search for new forms of Podhale wooden architecture, Kościelisko
Il. 11. Poszukiwania nowych form podhalańskiej architektury drewnianej, Kościelisko
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IIll. 12. Traditional-modern residential house, Zakopane – Olcza
Il. 12. Tradycyjno-współczesny dom mieszkalny, Zakopane – Olcza

Ill. 13. The adaptation of an old shack to the present needs, Witów
Il. 13. Adaptacja starej chałupy do współczesnych potrzeb, Witów

80
References/Literatura
[1] Antoniewicz W., Bacówki, szałasy mieszkalne i produkcyjne oraz szopy pasterskie Tatr
Polskich i Podtatrza, [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. 6: Architektura i zabudowa pasterska Tatr Polskich i Podhala oraz góralska sztuka plastyczna, Wrocław–
–Warszawa–Kraków 1966, 119–323.
[2] Antoniewicz W., Dzieje badań pasterstwa górskiego w Polsce, [w:] Pasterstwo Tatr
Polskich i Podhala, t. 1: Fizjografia i geografia pasterstwa Tatr Polskich i Podhala,
Wrocław–Kraków–Warszawa 1959, 9–25.
[3] Architektura Współczesna Ziem Górskich, Teka 1, 2 (pod red. T.P. Szafera), Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1993, 1996.
[4] Białas W., Zarys historii Szkoły Zawodowej w Zakopanem z lat 1876–1976, [w:] Tradycje i współczesność – Stulecie Szkoły Zawodowej w Zakopanem, Zakopane 1976,
19–61.
[5] Brzega W., Żywot górala poczciwego (Wspomnienia i gawędy), oprac. A. Micińska,
M. Jagiełło, Kraków 1969.
[6] Eliasz Radzikowski St., Styl zakopiański [The Zakopane Style], Nakładem Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie, Kraków 1901.
[7] Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. I–II, Warszawa
1907–1909.
[8] Hołub-Pacewiczowa Z., Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach i na Podtatrzu,
PAU, Kraków 1931.
[9] Jabłońska T., Spór o styl zakopiański, [w:] Między Giewontem a Parnasem inspiracje
artystyczne sztuką Podhala, Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1997.
[10] Jabłońska T., Treści ideowe i artystyczne pierwszego domu w stylu zakopiańskim, [w:]
T. Jabłońska, Z. Moździerz Z., „Koliba” – pierwszy dom w stylu zakopiańskim, Zakopane 1994, 55–70.
[11] Kopkowicz F., Ciesielstwo polskie, Warszawa 1958.
[12] Kopkowicz F., Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa, Warszawa 1948.
[13] Kovats E., Sposób zakopański (24 tablice), Wiedeń 1899.
[14] Limanowski M., Styl zakopiański i „sposób zakopański”, „Przegląd Zakopiański”,
1900, R. 2, nr 9.
[15] Łaś J., Dr Władysław Matlakowski – idea regionalizmu, [w:] Czym jest osobowość
w dobie uniwersalizmu w architekturze?, Streszczenia referatów wygłoszonych na Sesji Naukowej IAiPW 20 stycznia 1995 roku w ramach SAiPW KUiA PAN Oddziału
w Krakowie, pod red. J.W. Rączki, nr 5, Kraków 1995, 64–68.
[16] Macheta Wł., Doktor Władysław Matlakowski, [w:] Tradycja i współczesność. Stulecie
Szkoły Zawodowej w Zakopanem 1876–1976, Zakopane 1976, 67–73.
[17] Majda J., Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, Wydawnictwo PAN,
Zakopane 1979.
[18] Matlakowski Wł., Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu, Warszawa 1901 (wyd.
II) 1915.
[19] Matlakowski Wł., Budownictwo ludowe na Podhalu [Folk Architecture in Podhale],
Lwów 1892.

81
[20] Mokłowski K., „Przegląd Zakopiański”, 1901, nr 3.
[21] Moździerz Z., Styl zakopiański w architekturze, [w:] Regionalizm – Regiony – Podhale,
Materiały z sesji naukowej, Zakopane 4–6 grudnia 1993 r., pod red. J.M. Roszkowskiego, Zakopane 1995, 23–51.
[22] Olszaniecka M., Kalendarium życia i twórczości, [w:] Stanisław Witkiewicz 1851–1815
(katalog wystawy monograficznej przygotowanej przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra
Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem), Zakopane 1996, 27–41.
[23] Pawlikowski M., Pod Jedlami, „Okna”, Seria II, Medyka 1936.
[24] Peszke J., Władysław Matlakowski (ur. 19 XI 1850, zm. 26 VI 1895), [w:] Wł. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu [Decoration And Equipment of
the Polish Nation In Podhale], Warszawa 1901, I–XCI.
[25] Potkański K., Pisma pośmiertne, t. I, Kraków 1922.
[26] Reychmanowie J. i S., Przemysł wiejski na Podhalu, wyd. II, Ossolineum, Wrocław
1965.
[27] Skotnica J., Artysta i pedagog – Stanisław Barabasz, [w:] Tradycja i współczesność.
Stulecie Szkoły Zawodowej w Zakopanem 1876–1976, Zakopane 1976, 74–84.
[28] Solecki A., Osadnictwo Podhala. Geneza i rozwój ukształtowania przestrzennego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, nr 142, seria Rozprawy, z. 56, Kraków 1981.
[29] Szafer T.P., Architektura pasterska, „Architektura”, 1979, nr 383–384, 36–55.
[30] Szafer T.P., Tatrzańskie Bacówki Pasterskie, [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala
oraz góralska sztuka plastyczna, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, 91–117.
[31] Śmiałowski R., Architektura i budownictwo pasterskie w Tatrach Polskich, Kraków
1959.
[32] Witkiewicz St., Pisma zebrane, t. III: W kręgu Tatr, Kraków 1970 (cz. 1 i 2).
[33] Woźniakowski J., Dylematy, życia i twórczości Stanisława Witkiewicza, [w:] Stanisław Witkiewicz 1851–9151, Katalog wystawy monograficznej przygotowanej przez
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane 1996,
9–12.
[34] Zieliński J., Wpływ stylu zakopiańskiego na rozwój regionalizmu w architekturze polskiej próba retrospekcji, [w:] Aktualne problemy planistyczne i architektoniczne w zespołach architektury regionalnej i ich sąsiedztwie (Materiały z III OSAR), Kraków–
Zakopane 1982, 183–213.
[35] Żychoń S., Struktury przestrzenne polskiego i słowackiego Podtatrza, Kraków 1970.
[36] Mączeński F., Wierchy, t. IX, cyt. za: J. Zieliński, Wpływ stylu zakopiańskiego na rozwój regionalizmu w architekturze polskiej próba retrospekcji, [w:] Aktualne problemy
planistyczne i architektoniczne w zespołach architektury regionalnej i ich sąsiedztwie
(Materiały z III OSAR), Kraków–Zakopane 1982, 183–213.
[37] Krasowski W., Problemy architektury polskiej między trzecia ćwiercią XVIII w. a drugą
XX w., „Architektura”, 1978, No. 11–12, 78.

HUBERT MEŁGES*

HOUSING IN THE POLISH COUNTRYSIDE
(ruralist’s reflections)
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE NA POLSKIEJ WSI
(refleksje ruralisty)
Abstract
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1. Introduction
The basic condition of human existence is the ability to live and work. Thus, houses (flats,
dwellings) are cardinal expressions of human needs. The construction of residential buildings
has always been associated with environmental conditions, including topography (terrain)
and climate.
Change can act as a challenge and inspiration for development. Similarly, architecture is
constantly subjected to these processes of searching and change. Among the factors influencing
these changes there are: political, economic, social conditions, and the technological progress
associated with the introduction of next generation materials and construction technologies.
Since the seventies, the author of this study has conducted research on the changes in
villages in the province of Lesser Poland under the Department of Rural Architecture and
Planning at Cracow University of Technology. Architectural and rural inventories conducted
with students have allowed for continuing recording and analysing of these changes.
Therefore, the views and observations expressed here are based on studies and examples
from the areas of the province of Lesser Poland – rural, architectural and photographical
inventories, as well as statistical comparisons. The processes in this field, which took place
in Lesser Poland, are also characteristic of (common) the whole country.
The author’s research interests were focused especially on the transformation of rural
home under the influence of two-fold transformations of the political system (capitalism, the
war period – real socialism and real socialism – capitalism). Over the past 70 years, since
the end of World War II, fundamental transformations have occurred in the field of spatial
planning, rural residential and farm architecture as well as land management and broadly
understood work. In a word, these were structural changes (not to use the words “revolutionary
transformations”) in a variety of areas – including landscape, agriculture, and culture. With
the transformation of the capitalist system to a socialist one and the new requirements of
the totalitarian state, the earlier rules for the treatment of space, which were the result of
centuries of evolution and experience in planning and architecture, changed radically. The
priorities of the socialist state changed the direction of socio-economic development and the
situation of the rural population in Poland in a definite way.
One of the aims of this publication is to identify, understand and explain the causes and
consequences of the changes that occurred in housing construction in the Polish countryside.
In order to present the development of traditional and current forms of housing in the
countryside, one has to make at least a brief review of the history of development of rural
residential, agricultural and public utility buildings together with the principles of architecture
and planning in this regard.

2. A brief reference to the past
Houses are always assigned to the land of their residents. Thus, since the very dawn
of history, their basic building material was primarily of native origin. In a country as
large as Poland there are many regions differentiated by the method of construction of
houses, building materials used and their functional adaptation to the needs of residents [1,
p. 10]. Gerard Ciołek systematized the issues of diversity in a rural construction in Poland,
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introducing division into 10 geographical groups [2, p. 144–163] and distinguishing
several types of cottages in each group. Similar studies conducted, among others, Ignacy
Tłoczek, who took the historical criteria for determining the types of buildings, including
the conditions of their formation, methods of dissemination and mutual inspiration
(convergence), and as a result – the creation of architectural-settlement groups characteristic
of certain areas.
Until World War I, wood construction with a thousand years of history prevailed in the
Polish countryside, and in many cases the effects of the ancient builders can be seen as model
solutions even today. Research on rural housing in Poland, including rural inventories, has
shown that it was marked with a great potential of human thought. It is reflected in the richness
of the original forms, details, colours, constructions and ideas accumulated in these otherwise
simple rural buildings. They were characterized by: simple solutions (which was reflected in
the pace of constructing houses without the use of specialized equipment); minimum power
consumption; the possibility of obtaining a simple fabrication on any building site; ease of
transport for the particular elements of the building; uncomplicated maintenance of buildings
in the proper state of repair (even for very many years), and finally – an easy way to dispose
of depreciated buildings (for example, by treating them as fuel material). To put it simply,
those buildings – constructed from “the healthiest” materials – were also healthy, energy-efficient and friendly to the environment.
A characteristic feature of rural buildings were extended eaves. They constituted the
natural catchers of cumulative heat on a sunny day – it lingered under the canopy, thus
creating a “cushion” of heated air. Another characteristic feature is the arcade. They occurred
in different versions in residential buildings and other types of buildings (for example, in
taverns) across the country. Arcades were used in various formats – e.g. corner or peak ones,
longitudinal or running around the building. They were used mainly for practical reasons, i.e.
for protection against rain and winds (at the entrances to buildings), for protection against
water splashing terraces, and for the creation of recreational space and places for various
household chores. Apart from this practical function, arcades were deliberately introduced
as a compositional and artistic element. This way they increased the aesthetical aspect of
buildings, exposing the carving of the facade and improving the proportions of the buildings.
They were most often positioned in the sunniest parts, knowingly making use of, among
others, the play of light to magnify the artistic effect. For arcades extending far beyond the
faces of the walls structural elements were used in a form of supporting columns with braces
(usually ornately carved).
The residential and utilitarian functions of the buildings were also subject to evolution.
Depending on the region and prosperity of the inhabitants, these functions of individual
houses were either very modest or varied (multiplied). Among the various types of houses
one can distinguish (as the most important ones) the following types of rural cottages: single-bay, one-and-a-half-bay with centripetal systems or oblong as symmetrical cottages, which
evolved into double-bay dwellings and often became shining examples for the construction
of manors. When it comes to the proportions of the cottages, they bore such names as narrow-fronted or wide-fronted.
A simple diagram of the premises was most often used in the single-bay cottages – with
the hallway in the middle and residential chambers on both sides of exterior walls of the inner
court. There were also plans with suite of rooms. Single-bay cottages were – for structural
and economic reasons – of small width of about five meters. This was related to the length of
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the floor beams, as well as the construction of roof rafters. Such one-bay cottages occurred
mainly in the Podhale region, but also in Łękowszczyzna and in the provinces of Krakow,
Rzeszow and Lublin.
The characteristic functional solution of one-and-a-half-bay cottages was to build
extensions to the longitudinal walls (mostly on the north side of the one-half building) in
a form of single-bay cottages. Compartments of the chamber or an alcove were placed in
those extensions. Various functional solutions appeared among wealthy residents, such as
four-chamber cottages with alcoves in the middle or on the sides.
It has to be emphasized that those buildings in a natural way fitted different landscapes
exceptionally well, not being an aggressive or aesthetically contrary element. Thus,
anthropogenic, but also symbiotic rural landscapes, highlighting the presence of man in his
natural environment, were formed. The most comprehensive knowledge of the subject can
be found in Polish Ethnographic Atlas [4]. Various researchers gathered and disseminated
valuable research material for the recognition of local archetypes, and also other design and
detail elements of wooden buildings in the Polish countryside.
From the seventeenth century to the thirties of the twentieth century specific differences
did not occur in rural houses. Apart from the wealth of different design and material solutions,
rural buildings were characterized by a general rule on the shapes of roofs, dense bodies of
walls and their ratio. One of the main priorities was a focus on thermal insulation. That
was provided by, among other things, wooden outer walls (sometimes additionally insulated
for the winter) and thatched roofs, which secured against the outflow of warm air from the
interior of the cottage even in a harsh climate. Particular attention was paid to locate buildings
in relation to the cardinal directions – it was primarily designed to protect against wind and
to utilize solar heat. Roofs, gables and eaves were shaped so as to provide the most optimal
water and snow drainage.
Rural homes were usually surrounded with green functioning as wind screens, protection
against snow blizzards, etc. High trees were decorative features, but also took atmospheric
discharges (lightning).
3. Phases of construction situation in the country after 1945
The first post-war period in the rural construction (with reference to the pre-war tradition)
covers the years 1945–1949 (the first stage of reconstruction from the devastation of war).
At the same time it was the period of the agrarian reform with its agrarian and spatial
results1.
The second period is the so called six-year plan (1950–1955). During this time,
investments focused primarily on the expansion of heavy industry and a change in the
structure of agricultural holdings based on ideological premises – with a preference for the
so-called state farms and an attempt to eliminate (gradual and thankfully ultimately
ineffective) individual farms for the benefit of collective (cooperative) farms.
Until 1954, a three-tier administrative division was in force in Poland, consisting of
the commune, district and province. In 1954, the municipality was abolished in favour of
clusters, on the grounds that the new division would facilitate closer contact of the rural
1

The agrarian reform was implemented by PCNL decree on 6 September 1944.
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population with services and administration and speed up the process of collectivization of
agricultural economy.
The third period consists of the period of 1956 to 1960. Due to the investment in
farms and reduction of compulsory deliveries of agricultural products to the state, there was
a significant increase in agricultural production, and hence – increased income of the rural
population, which also stimulated investment processes in the villages. As a result of the
political changes many production cooperatives were resolved and a gradual return to family
farming occurred. It was only a return as far as farm size was concerned, and not in doctrine,
as state farms were founded later and their organizational forms – such as associations –
lasted until 1989. Thus, the idea of socialized economy was realized until the end of 1989,
and the so-called socialized agriculture was funded by the state.
However, at this time, due to lack of proper organization, strategy and architectural and
planning preparation, the phenomenon of scattered buildings and the lack of aesthetic and
even technical logic (consistency and coherence) occurs in the construction industry, which
is reflected by a progressive disorder (chaos, entropy).
The fourth period begins after 1960, with the introduction of the Act on Spatial Planning
and Determining the Rural Construction Areas2 and Construction Law3. The intention of this
legislation was to constrain the negative phenomenon of building scattering and its strategic
objective was to control the construction of new buildings. Under this act an obligation was
introduced to develop land use plans with an indication of the necessity of concentrating the
building and the prevention of illegal construction and suppression of progressive dispersion
of rural housing4. In the post-war period it was undoubtedly a great achievement, normalizing
a certain stage in the history of rural settlement.
The fifth period refers to a period of administrative and economic reform in Poland,
which took effect from 1 June 1975. The country’s administrative system was changed from
the three-tier system mentioned above to a two-tier system (provinces and municipalities),
whilst districts were abolished. The weight of the administration and performance of many
aspects of executive power was transferred to the municipality. During this time, the so called
simplified zoning plans played a shameful role – made, as the name suggests, in a simplified
and hurried manner.
The sixth period starts with the introduction of Martial law after December 13, 1981.
It was a special time for Polish citizens as far as the social and economic factors are concerned.
A radical suppression of investment processes in the villages and the depletion of cultural
values and social bonds occurs at that time.
The seventh period – specific changes in the national economy – concerns the period from
1989, i.e. since independence, to the present. Socialized holdings – previously subsidized by
the state – have proven to be ineffective, and with the absence of state subsidies, fell into
disrepair, so at the end of the year 1997–1998 the majority of state farms ceased to exist5.
2
3

4

5

An act „O terenach budowlanych na obszarach wsi” of 31 January 1961, Dziennik Ustaw No. 5.
Construction Law, Act of 31 January 1961 and: Regulation of the Chairman of K.B.U.A., of 21 July
1961 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budownictwa
powszechnego” (Dz. U. No. 38).
In the studios of spatial planning at the district and provincial level the plans for the provinces,
districts, communities and towns were prepared at that time.
The estates of the PGR were taken over by the Agricultural Property of the State Treasury Agency.
Movable property after these holdings have been sold, and fixed assets, including land, are leased or
sold.
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As a result of such significant transformation and liquidation of rural socialized economy and
the re-acquisition of agricultural land (of different sizes – for example, large-scale and minor
ones) for individual farming, it is anticipated that the rural settlement will undergo another
big change. Various new processes can be seen in this period – both positive and negative – in
a comprehensive vision of the problems of the Polish countryside.
Each of the above-mentioned periods had a direct impact on the socio-economic
development of the country, and are each characterized by a kind of particular change.
It is significant that planning and architecture precisely reflect these changes – the
ways of building, the shapes and the technical quality of buildings, building materials used
etc.

4. The agrarian reform (PCNL Decree 1944) as an example of a particularly
drastic transformation
The agrarian reform introduced after 1945 caused a particular socio-economic upheaval
on a national scale. As a result of the reform, estates whose area exceeds 50 hectares were
liquidated. Received estates were parcelled into smaller plots ranging in size from 1 to
2 hectares. Thus divided farms were transferred to the smallholders or agricultural workers
who did not have their own land. Regardless of the generous idea of enfranchising a particular
social group so far devoid of its own means of production, these were primarily political
activities aimed at increasing the number of supporters of the new regime recruited from the
masses of the existing rural poor. The agrarian reform contributed directly and indirectly to
the creation of over 800,000 new rural households and more than 250,000 already existing
farms expanded their areas [10, p. 38].
As a result, these parcelled fields also became a new location of human dwellings. These
actions led to a seemingly random and chaotic creation of spatial and architectural systems
and similar architectural forms (residential, farm, utilities etc.). These constantly multiplying
systems survived – with different mutations – until the nineties.
These uncontrolled processes and spatial and architectural effects became a huge social
problem. Among the multitude of various issues the most important ones include economic
problems related to the financing of technical infrastructure: roads, plumbing, gas, electricity,
telecommunications etc. The dispersion of buildings also had organizational and technical
results, which were piling up, because different objects were constructed in considerable
distances from each other. The agrarian reform has left the negative stigma on planning,
being the result of a lack of respect for the land. Land, which one could get for free, was not
properly respected and nurtured.
Despite numerous conflicts in space management, there were two major economic
systems in Poland until the nineties: the socialized economy (state and cooperative) and
individual farms. However, it was the latter that became the main source of supply of the
Polish population in agricultural products. For example, in 1961 individual farms covered
86.3% of agricultural land in the country, producing up to 83.3% of nationwide agricultural
production [10, p. 136].

89
5. Rural construction in the years 1945–1990
The Second World War ended the era of capitalism on Polish soil. As a result of the war
[14, p. 395–413], there were serious transformations in the social structure of the population.
The construction movements were interrupted and the losses in the country were enormous.
There was an urgent need to rebuild or reconstruct at least one million farms with houses
[9, p. 57]. There were attempts to spontaneously alleviate dramatic deficiencies in all branches
of the national economy which were the result of war. But – as usual in such situations –
these spontaneous actions were impetuous, with a high degree of randomness, also caused
by a reduction in the number of educated professionals. The situation was aggravated by the
fact that there was almost total lack of building materials and patterns in the form of projects.
Thus, immediately after the war experience of the interwar period in the field of construction
was frequently continued.
The pioneering experiment of the post-war period was an attempt to rebuild the
destroyed village Piaseczno near Warka. The result of this project was an invitation of a few
(13) architects to develop their model of architectural solutions [11, p. 69–80]. The result
of this project was to obtain various architectural ideas: “not fettered by traditionalism, but
looking, within the limits of the reality, for all available technical means and architectural
solutions meeting the needs of public housing...”. This kind of collective response to
architectural needs significantly contributed to architectural thought at the time, despite
the fact that the majority of these projects were not implemented. Certain improvements
appeared after 1956. Due to state policy, the supply and access to basic construction
materials increased. People were also able to use loans allocated, among other things, for
rural construction.
In 1961, the law regulating the location of rural housing and the implementation of
a construction law recommending the use of fire-resistant materials in the construction
industry, alongside the simultaneous change in the existing financial policy in terms of
lending, again caused a slowdown in the re-initiated construction activity. After 1960, a rapid
process of supplanting wood with the fire-resistant building materials follows. Brick (often
recycled) is used most frequently. Stone for foundation and ceramic tiles (also often recycled)
or concrete tile to cover. These buildings had higher foundation so that the basement could be
used for storage rooms or even farming.
Buildings of this period are characterized by rectangular projections, with features very
similar to the ones that occur in wooden buildings. General proportions refer to the bodies
of the buildings of traditional local architecture. Due to the new bricklaying technologies
– which were a novelty for the residents of the village and alien to the traditional method
of constructing buildings – the technical quality was not very high. This time is marked
by a move away from traditional ways of building and centuries-old architectural style.
Another change in the application of building materials also occurred in the sixties of the
twentieth century. Brick itself was considered a luxury and was virtually unattainable on
the Polish market. This gap was filled with such materials as clinker concrete, hollow brick,
concrete brick. Characteristic for the construction of external walls made of clinker concrete
was strengthening of the corners of buildings and door and window openings with brick,
coming mostly from the demolition of homes destroyed during the war (so-called framing).
For roofing, concrete tiles, corrugated and flat asbestos-cement were all used. In the latest
generation of buildings – with rooftops similar to these flat styles – the roofs were covered
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with tar paper with pitch. The buildings gradually became storied and had a plan based around
a simple square and the overall shape alluded to that of a cube.
The characteristic building procedure was “embellishing” of storied buildings with flat
roofs with “decorations” in the form of attics. Typically, these were the “stepped” attics of
brick upper front walls. The attics in the front parts of residential buildings were to refer to
the tympana. Another innovative solution was the introduction of loggias in these buildings,
often painted according to individual tastes and preferences or lining them with “mosaics”
from broken glass or broken plates, which gave them a peculiarly kitschy expression.
Throughout the post-war period, the largest building boom in Polish villages occurred
during 1970–1980. During this period there were dynamic processes of transformation
of the Polish countryside. Rural buildings were changing their current size and form.
Buildings that were thus far created in a low-level manner and based on a square-shaped
plan had been displaced by vertical buildings, often with exaggerated height of four
and even five stories. As it turned out, loopholes in the construction law were immediately
used in rural construction. Building regulations determined the usable floor area of
buildings of up to 110 m2 with a floor above 220 cm. Yet, the rooms below 220 cm were
not included in the total usable space. This oversight meant that the rural population
eagerly exploited loopholes6. It became a common practice to build a basement of
an internal height of 220 cm, two normative floors (270 cm in height inside) and the fourth
one (not exceeding 220 cm). The introduction of a high elbow wall to use roof space also
dramatically expanded the height of rural buildings.
When flat roofs covered with tar paper did not turn out to function well in the Polish
climate, sloping roofs began to be used. The so called “envelope” roof was widely accepted
because the houses were built mostly on a square plan with dimensions of 10 × 10 m. In the
late seventies and early eighties, a mass experiment with shapes of roofs, with a variety of
weird forms, began. For example, fashionable at the time was the so called “Swedish roof”
with an offset undulating ridge [12, p. 99–109]7.
The primary material used to cover the roofs was flat or corrugated asbestos cement
(a material now known to be highly toxic to health), or occasionally concrete tiles or covering
of galvanized steel. Solutions concerning residential functions in these buildings were
mostly the same as in municipal “cage-like” buildings – with a staircase providing access
for further housing on the upper floors. This way of building for many years successfully
worked around the restrictions set by the building authorities. The buildings were built on
the basis of available building materials like ceramic brick, gas concrete blocks, sand-lime,
silicate blocks and concrete blocks for the foundation. In the absence of fine-sized materials
reinforced concrete slabs were poured mostly on construction sites.
In the personal opinion of the author, this period fundamentally and spectacularly
changed the image of the former Polish village to a less aesthetically-pleasing one. This,
in part, resulted from the selection of construction materials, which unfortunately designers
and investors had little influence on. At the time (strong limitations on the range of building
materials) building materials were in fact “captured”. Their purchase was often dependent
6

7

Resolution No. 81 of the Council of Ministers of 15 March 1957 on State aid for housing from the
own resources of the population. Monitor Polski of 25 March1957 item. 157 Section 2.3.1 effective
area of 110 m2, paragraph 3.1.1 / 140 m2 in the case for a doctor’s office or studio permit.
The author has been conducting research on shapes and roofing constructions mainly in Lesser
Poland.
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on the stroke of luck, complicated procedures using “contacts” or even pure accident. Thus,
the technical and aesthetic values of these buildings were mediocre. The scale of piling up
buildings in the Polish countryside has become alien and negative competitive for cultural
landscapes.
The period of martial law in the eighties somewhat slowed the pace of transformation of
the countryside, but there were other uncontrollable spatial and architectural processes at the
time. The process of changing the existing structure of the population and social relations in
rural areas was initiated and it became more and more frequent for the rural population to
leave work related with agricultural crops. In rural areas farm buildings were removed and
single-family houses were preferred.
However, one has to mention that at the time of martial law and the period immediately
after it there was a significant achievement in crystallizing the principles of good rural
construction in protected areas and the Jurassic Landscape Parks8.
6. Rural construction after 1990
Since 1990, changes that radically depart from previous practice have begun in
Poland. Entries for investors and designers in issued Conditions of Construction and Land
Development (where zoning plans are not approved yet) clearly define the parameters of
buildings, angles and types of roofs, finishing materials and recommended colours. This is
certainly a huge achievement in this regard. However, the collision of theory and practice
shows some gaps, which undoubtedly will have to be carefully filled to avoid unforeseen
situations and earlier precedents.
With today unlimited access to the latest materials and technology in SFH the constant
malady of the postwar period has been eliminated. Architectural and construction solutions
previously unknown in Poland are becoming increasingly popular after opening of the
borders and the increased mobility of people. The first years after 1990 were characterized by
enthusiasm manifested also in new ideas in rural construction. Spontaneously people sought to
compensate for all the past things which were the reason for all sorts of frustration. However,
these first reactions of society often stood in contradiction with the strategic vision of the
8

Pioneering projects have been numerous studies and interventions on the initiative of the Board of
Jurassic Landscape Parks (ZZJPK) in Krakow, with substantive support from the world of science.
Thanks to the efforts of Professor Janusz Bogdanowski, Maria Łuczyńska-Bruzdow, Ph.D. Eng.
Arch., Wojciech Kosiński, Ph.D. Eng. Arch. and Zbigniew Myczkowski, Ph.D. Eng. Arch. and
many others since 1986 directories (in several volumes) of architectural projects for general use
in areas ZJPK were issued. It is estimated that this was the only such development in the country.
An achievement without precedent was Decree No. 14/84 of 23 November 1984 by the Director
of the Department of Spatial Planning, Urban Planning, Architecture and Construction Supervision
of the City of Krakow, Zbigniew Zuziak, Ph.D. Eng. Arch. on guidelines for the development of
architectural form of new objects of individual single-family housing and farm buildings in the
province of Krakow. The regulation marked the beginning of a new process in rural construction in
the province. A great achievement for landscapes with unique natural beauty was the introduction of
the designers recommending creative references to the native forms. A mandatory requirement was
to design buildings with roofs in the appropriate shapes and proportions. The rules for determining
the maximum amount of objects, their proportions, the use of materials (e.g. native: stone, wood etc.)
were introduced.
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common good, which is to protect the land, the natural environment and comprehensively
understood spatial order.
In the absence of zoning plans Conditions of Construction and Land Development were
used primarily for many years. This method of issuing construction permits on demand was
not very precise. As a result, dispersion of buildings progressed, causing huge additional
costs of technical infrastructure.
Generally one can notice that in many currently approved land management plans, in
an unjustified manner, too much space for new development in relation to the number of
inhabitants for specific locations was reserved. Such a situation would be conducive to
progressive dispersal of buildings with economic consequences, associated with securing
technical infrastructure. Mainly for aesthetic reasons, building height measured from the
ground to the ridge of the building in single-family houses has been determined. Also,
angles of roofs, the types of finishing materials and colours for groups of buildings etc., have
been determined. In spite of these treatments, in practice, there are already various kinds of
precedents. In order to illustrate this issue, a plan from the municipality of Krościenko was
randomly chosen9. For example, you can build objects adjacent to each other, but each with
a different inclination of the roof. If additionally one will introduce multi-hipped roofs together
with gable roofs, then you can imagine a large number of contradictory sets, consequently
leading to disharmony. This disharmony may be further heightened by different colours of
the walls, finishing materials used, types of roofing materials etc.10 Such arrangement of
buildings, unfortunately, often occur in practice.
7. Conclusions
The issues concerning rural construction selected here from the period of the last seventy
years show that planning and architecture leave strong and durable marks in a space and
environment for decades. Undoubtedly, a tendency for spontaneity and randomness in
residential rural construction has shown. Also, a rapid shift from the local tradition (and
not only) in favour of specific at certain times eclectic lack of taste and cosmopolitan of
architectural forms. As the cause the author suggests, first of all, ideological and political
factors (beliefs, presumptions, doctrine), objective political transformations, then the errors
of omissions, lack of professionalism, carelessness of decision-makers and system and
juridical errors. The most important effect of negative phenomena is the spatial disorder in
the Polish countryside (entropy), entailing different and high costs of infrastructure – both
technical and cultural activities. In the nature of things, they will last for a long time both in
time and in space, becoming the objective obstacle for the development. This situation leads
to important questions about the country’s development strategy and its spatial conditions,
9

10

Recording Resolution No. XXXVII/269/10 by Municipal Council of Krościenko nad Dunajcem. Step
2 of the Act states, inter alia: “dachy budynków jako dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia
35° do 45° stałym na całej długości połaci z dopuszczeniem dachów wielospadowych”.
Juliusz Żurawski warned against such situations in the book O budowie formy architektonicznej,
Arkady, Warszawa 1962, p. 17. He wrote, among others: “If we play a tune so that we magnify
the gap between the tones a hundredfold or strike the piano keys according to the notes in hourly
intervals, despite the excellent knowledge of the melody and the best effort we will not be able to
connect the torn sounds into a whole (...)”.
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about the condition of spatial planning and decision making – as a tool in the hands of the
authorities, not only local but also state ones.
The situation may be improved, it seems, only by a holistic paradigm of thinking about
architecture and urban planning – with interdisciplinary treatment of these problems. Above
all, however, it must be accompanied by wise political conscious implementation of the
relevant laws and training of highly qualified human personnel carrying out planning and
architectural work and making political, economic and social decisions in this respect.

1. Wstęp
Podstawowym warunkiem egzystencji człowieka jest możliwość zamieszkania i pracy.
Domy (mieszkania, siedliska) są więc wyznacznikami kardynalnej ludzkiej potrzeby. Budownictwo domów mieszkalnych zawsze związane było z warunkami przyrodniczymi, czyli
m.in. z topografią (terenem) i klimatem.
Zmiany są przeważnie wyzwaniem i inspiracją dla rozwoju. Podobnie jest z architekturą,
która stale poddawana jest procesom poszukiwań i przemian. Wśród czynników wpływających na te przemiany są m.in.: warunki polityczne, ekonomiczne i społeczne oraz postęp
techniczny związany z wprowadzaniem nowych generacji materiałów i technologii budowlanych.
Od lat siedemdziesiątych XX w. autor tego opracowania prowadził studia nad tymi przemianami we wsiach województwa małopolskiego w ramach prac Instytutu Architektury
i Planowania Wsi PK. Prowadzone ze studentami architektury inwentaryzacje ruralistyczno-architektoniczne pozwalały na stałą rejestrację i analizę tych przemian. Dlatego wyrażane tu poglądy i obserwacje oparte są na badaniach i przykładach z terenów województwa
małopolskiego – dokonywanych tu (w miarę możności kompleksowych) inwentaryzacjach
ruralistycznych, architektonicznych i fotograficznych, jak też porównaniach statystycznych.
Procesy w tej dziedzinie, jakie zachodziły w Małopolsce, są ponadto charakterystyczne (niejako typowe) i powtarzają się również w całym kraju.
Zainteresowania badawcze autora ukierunkowane były szczególnie na przemiany
domu wiejskiego pod wpływem dwukrotnych transformacji ustrojowych (kapitalizm,
sytuacja wojenna – realny socjalizm i realny socjalizm – kapitalizm). W ciągu ostatnich
70 lat od zakończenia II wojny światowej dokonały się bowiem zasadnicze przekształcenia w zakresie planowania przestrzennego, wiejskiej architektury mieszkaniowej i zagrodowej oraz użyteczności publicznej, jak też sposobów gospodarowania ziemią i szeroko
rozumianej pracy. Jednym słowem były to przemiany strukturalne (żeby nie powiedzieć
„przemiany rewolucyjne”) w sferze wszelkich wartości – w tym krajobrazowych, rolniczych, kulturowych itd. W związku ze zmianą ustroju kapitalistycznego na socjalistyczny
(realnego socjalizmu) i z narzuconymi wymogami państwa totalitarnego – wcześniejsze
zasady traktowania przestrzeni, będące efektem ewolucji i wielowiekowych doświadczeń
planistyczno-architektonicznych, uległy radykalnym zmianom. Priorytety państwa socjalistycznego zdecydowanie zmieniły kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i sytuację
ludności wiejskiej w Polsce.
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Jednym z zadań tej publikacji jest wskazanie, zrozumienie i wyjaśnienie przyczyn i skutków zwłaszcza tych przemian, które zachodziły w budownictwie mieszkaniowym na polskiej
wsi. W celu przedstawienia rozwoju form tradycyjnego i obecnego budownictwa mieszkaniowego na wsi trzeba dokonać choćby krótkiego przeglądu historii kształtowania się na
terenach wiejskich zabudowy mieszkaniowej, rolniczej i użyteczności publicznej oraz zasad
architektoniczno-planistycznych w tym zakresie.

2. Krótkie nawiązanie do przeszłości
Domy zawsze przypisane są do ziemi ich mieszkańców. Toteż od zarania dziejów podstawowym ich budulcem były przede wszystkim materiały budowlane pochodzenia rodzimego.
W kraju tak dużym jak Polska występują więc liczne regiony różnicowane przez metody wznoszenia domów, stosowane materiały budowlane oraz ich funkcjonalne przystosowywanie do potrzeb mieszkańców [1, s. 10]. W Polsce zagadnienia odrębności w budownictwie
wiejskim usystematyzował Gerard Ciołek, wprowadzając podział na 10 grup geograficznych [2, s. 144–163] i wyróżniając w każdej grupie kilka typów chałup (wyróżnione zostały
następujące grupy etnograficzne: bałtycka, Pojezierza Zachodniego, Pojezierza Wschodniego, niżowa zachodnia, niżowa środkowa, niżowa wschodnia oraz wyżynna zachodnia, wyżynna środkowa i grupa góralska). Podobne badania przeprowadzał m.in. Ignacy Tłoczek
[3, s. 3–5], który przyjmował kryteria historyczne do określania typów budynków, w tym
warunki ich tworzenia się, sposoby rozpowszechniania i wzajemnego wzorowania się na
sobie (konwergencja), a w efekcie – tworzenia zespołów osadniczo-architektonicznych charakterystycznych dla określonych terenów.
Do I wojny światowej na polskiej wsi przeważało budownictwo drewniane o tysiącletniej
historii, a efekty pracy dawnych budowniczych w wielu wypadkach nawet dzisiaj mogłyby być
rozwiązaniami modelowymi. Badania nad budownictwem wiejskim, w tym inwentaryzacje
ruralistyczne, pokazały, jak wielkim potencjałem odznaczało się ono w Polsce. Wyrażał się on
w bogactwie oryginalnych form, detali, kolorystyki, konstrukcji i pomysłów skumulowanych
w tych skądinąd prostych budowlach wiejskich. Odznaczały się one: prostotą rozwiązań (co
przejawiało się w szybkości budowania domów bez użycia specjalistycznego sprzętu); minimalnym zużyciem energii; możliwością uzyskiwania prostej prefabrykacji na dowolnym placu
budowy; łatwością transportu elementów dla wykonywanego budynku; nieskomplikowanym
utrzymywaniem budowli we właściwym stanie technicznym (nawet przez bardzo wiele lat)
i w końcu – łatwym sposobem utylizacji budynków zdekapitalizowanych (np. przez potraktowanie ich jako materiału opałowego). W ogromnym uproszczeniu można też powiedzieć, że
budynki te – wykonane z „najzdrowszych” (skrót myślowy) materiałów – również były zdrowe, a przy tym energooszczędne i przyjazne dla środowiska przyrodniczego.
Charakterystycznym elementem budynków wiejskich były wysunięte okapy. Stanowiły
one naturalne łapacze ciepła kumulowanego podczas słonecznego dnia – zatrzymywało się
ono pod okapem, tworząc tym samym „poduszki” podgrzanego powietrza. Charakterystycznymi rozwiązaniami były też podcienia. W różnych odmianach występowały one w budynkach mieszkalnych i nie tylko (np. w karczmach) w całej Polsce. Mamy zatem podcienia
w różnych wersjach, np.: narożnych, szczytowych, podłużnych i obiegowych (wokół budynku). Stosowano je przede wszystkim ze względów praktycznych, czyli do osłony przed
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deszczami i wiatrami (w tym wejść do budynków), do ochrony przed zalewaniem wodą przestrzeni przedproży, w celu tworzenia przestrzeni wypoczynkowych oraz miejsc do różnych
prac domowych. Natomiast oprócz funkcji czysto praktycznych podcienia stanowiły świadomie wprowadzany element kompozycyjny i plastyczny. Podnosiły w ten sposób walory estetyczne budynków, eksponując „rozrzeźbienia” elewacji, i poprawiały proporcje budynków.
Przeważnie sytuowano je w częściach nasłonecznionych, świadomie wykorzystując m.in.
grę światła dla spotęgowania efektu plastycznego. Do podcieni wysuniętych daleko poza lica
ścian stosowano elementy konstrukcyjne w formie podparć za pomocą słupów z zastrzałami
i mieczami (często ozdobnie rzeźbionymi).
Ewolucji podlegały funkcje mieszkalne i użytkowe budynków. W zależności od regionu
i zamożności mieszkańców te funkcje poszczególnych domów były albo bardzo skromne,
albo zróżnicowane (zwielokrotnione). Wśród rozmaitych rodzajów domów wyróżnia się
(jako najważniejsze) następujące typy chałup wiejskich: jednotraktowe, półtoratraktowe,
o układach dośrodkowych lub podłużnych jako chałupy symetryczne, które przekształciły się
w dwutraktowe i często stawały się modelowymi dla budownictwa dworkowego. Jeśli idzie
o proporcje chałup, nosiły one takie nazwy, jak np. wąskofrontowe lub szerokofrontowe.
W chałupach jednotraktowych najczęściej stosowano prosty schemat pomieszczeń
– z sienią pośrodku i izbami mieszkalnymi po obu stronach ścian zewnętrznych sieni wewnętrznej. Bywały też rozwiązania rzutów w układach amfiladowych. Chałupy jednotraktowe miały – ze względów konstrukcyjnych i ekonomicznych – niewielką szerokość około
pięciu metrów. Związane to było z długością belek stropowych, jak też konstrukcją więźb
dachowych. Chałupy jednotraktowe występowały głównie na Podhalu, ale też na Łękowszczyźnie, w województwach krakowskim, rzeszowskim i lubelskim.
Natomiast charakterystycznym rozwiązaniem funkcjonalnym chałup półtoratraktowych
było dobudowywanie do ścian podłużnych (przeważnie od strony północnej półtraktu budynku) chałupy jednotraktowej. W dobudówkach tych umieszczano pomieszczenia komory lub alkierza. U bogatych gospodarzy pojawiały się różne rozwiązania funkcjonalne, np.
z rzutami chałup czteromieszkaniowych z alkierzami w środku lub po bokach.
Szczególnie trzeba podkreślić fakt, że te budynki w naturalny sposób najczęściej bardzo
dobrze komponowały się z różnymi krajobrazami, nie będąc w stosunku do nich akcentem
agresywnym czy estetycznie sprzecznym. W ten sposób w zespołach krajobrazowych tworzyły się swoiste – antropogeniczne, ale i symbiotyczne – krajobrazy wiejskie zaznaczające
obecność człowieka w jego przyrodniczym środowisku. Najbardziej wyczerpującą wiedzę
na ten temat przedstawia Polski Atlas Etnograficzny [4]. Cenny materiał badawczy do rozpoznawania lokalnych archetypów oraz innych elementów konstrukcji i detali budownictwa
drewnianego na polskiej wsi zgromadzili i upowszechnili różni badacze1.
Od XVII wieku do lat trzydziestych XX wieku we wznoszonych na wsi domach nie
zachodziły szczególne różnice. Budynki wiejskie oprócz bogactwa różnych rozwiązań kon1

Wśród licznych opracowań dotyczących problematyki budownictwa wiejskiego wymienić można
czołowych jej badaczy, takich jak: Marian Pokropek (Budownictwo ludowe w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976); Ignacy Tłoczek (Dom mieszkalny na polskiej wsi, PAN,
Warszawa 1985); Roman Reinfuss (Orawski dom z wyżką, „Polska Sztuka Ludowa”, Kraków 1950,
s. 36–55); Władysław Matlakowski (Budownictwo ludowe na Podhalu, Nakładem Wydziału Wydawniczego Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Studentów Wydziału Politechniki A.G. w Krakowie,
Kraków 1948); Mieczysław Chowaniec (Zarys rozwoju budownictwa zagrodowego w Polsce, Politechnika Krakowska, Zeszyt Naukowy nr 8, Kraków 1967).
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strukcyjnych i materiałowych cechowała generalna zasada dotycząca kształtów dachów,
zwartych brył ścian i ich wspólnych proporcji. Jednym z podstawowych priorytetów była
dbałość o izolację cieplną, którą zapewniały m.in. drewniane ściany zewnętrzne (czasami na
okres zimy „ogacane”) oraz dachy kryte strzechą, które świetnie zabezpieczały przed wypływem ciepłego powietrza z wnętrz chałup, uwzględniając uciążliwości naszego klimatu.
Szczególną uwagę zwracano na sytuowanie budynków w stosunku do stron świata – głównie z myślą o zabezpieczeniu przed wiatrami i o wykorzystaniu ciepła słonecznego. Dachy,
szczyty i okapy kształtowano tak, aby zapewnić najbardziej optymalne odprowadzenie wody
i śniegu.
Domy wiejskie zazwyczaj budowano w otoczeniu zieleni stanowiącej ekrany wietrzne, ochronę przed zamieciami śnieżnymi itp. Drzewa wysokie spełniały względem tych
budynków funkcję również ozdobną, ale też przejmowały wyładowania atmosferyczne
(pioruny).
3. Fazy sytuacji budownictwa na wsi po roku 1945
Pierwszy po wojnie okres w budownictwie wiejskim (z nawiązywaniem do tradycji
przedwojennych) to lata 1945–1949 (pierwszy etap odbudowy ze zniszczeń wojennych).
Zarazem był to okres wprowadzania reformy rolnej z jej skutkami agrarnymi i przestrzennymi2.
Drugi okres to lata planu sześcioletniego (1950–1955). W tym czasie inwestycje koncentrowano przede wszystkim na rozbudowie przemysłu ciężkiego oraz na wynikającej
z przesłanek ideologicznych zmianie struktury gospodarstw wiejskich – poprzez udzielanie
preferencji dla tzw. państwowych gospodarstw rolnych (PGR), a równocześnie przez próbę
(stopniową i na szczęście w efekcie końcowym nieskuteczną) likwidacji indywidualnych gospodarstw chłopskich na rzecz gospodarstw zespołowych (spółdzielczych, tzw. spółdzielnie
produkcyjne).
Do roku 1954 w Polsce obowiązywał trójstopniowy podział administracyjny: gmina, powiat, województwo. W 1954 roku zlikwidowano gminy na rzecz gromad, uzasadniając to
tym, że nowy podział przybliży i ułatwi kontakt ludności wiejskiej z usługami i administracją, a głównie – przyśpieszy proces uspółdzielczenia gospodarki rolnej.
Trzeci okres to czas po roku 1956, kiedy to dzięki różnym preferencjom inwestycyjnym
dla gospodarstw rolnych oraz poprzez zmniejszenie obowiązkowych dostaw płodów rolnych
na rzecz państwa nastąpił znaczny wzrost produkcji rolniczej, a co za tym idzie – zwiększyły się dochody ludności wiejskiej, co również pobudziło procesy inwestycyjne na wsiach.
W wyniku przemian politycznych nastąpił proces rozwiązywania wielu spółdzielni produkcyjnych i stopniowego powrotu do rodzinnej gospodarki rolnej. Był to powrót faktyczny co
do rozmiarów, ale nie doktrynalny, bo spółdzielnie produkcyjne i PGR zakładano też później,
a ich formy organizacyjne w postaci różnych „czap” administracyjnych – np. zrzeszeń –
trwały aż do roku 1989. Tak więc idea gospodarki uspołecznionej była realizowana do końca
1989 r., a tzw. rolnictwo uspołecznione było finansowane przez państwo.
Jednak w tym czasie, m.in. z powodu braku właściwej strategii oraz przygotowania planistyczno-architektonicznego, na wsi małopolskiej i polskiej zachodzi zjawisko rozprasza2

Reforma rolna wdrażana była na mocy dekretu PKWN z dnia 6 IX 1944 r.
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nia zabudowy oraz braku estetycznej, a nawet technicznej logiki (konsekwencji i spójności)
w budownictwie, co wyraża się postępującym nieładem (chaosem, entropią).
Czwarty okres zaczyna się po roku 1960, kiedy to wprowadzono „Ustawę o Planowaniu Przestrzennym i Wyznaczaniu Terenów Budowlanych na Wsi” (potocznie tzw. WTB,
1961 r.3) oraz Prawo Budowlane4. W zamierzeniu tego aktu prawnego leżało zahamowanie
procesu rozpraszania budownictwa, a jego celem strategicznym było wprowadzenie kontroli co do wznoszenia nowych budynków mieszkalnych. W ramach tego aktu prawnego wprowadzano obowiązek opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego
ze wskazaniem na konieczność koncentrowania zabudowy i przeciwdziałania samowoli
budowlanej oraz zahamowania postępującego rozproszenia zabudowy wiejskiej5. W okresie powojennym było to niewątpliwie duże osiągnięcie, normalizujące pewien etap w historii osadnictwa wiejskiego.
Piąty okres przypada na reformę administracyjną i gospodarczą kraju, która zaczęła
obowiązywać od 1 VI 1975 r. Został wówczas zmieniony system administracyjny kraju
z trzystopniowego na dwustopniowy (województwa i gminy). Likwidacji uległy powiaty.
Ciężar administrowania i wykonywania wielu aspektów władzy wykonawczej przerzucono na gminy. W tym czasie niechlubną dla wsi rolę odegrały tzw. uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego – robione, jak sama nazwa wskazuje, w sposób uproszczony
i w pośpiechu.
Szósty okres przypada na stan wojenny po 13 grudnia 1981 r. Jest to czas szczególny
zarówno dla ludności, jak i pod względem przemian społecznych i gospodarczych. Następuje
w tym czasie radykalne zahamowanie procesów inwestycyjnych na wsiach oraz zubożenie
wartości kulturowych i więzi społecznych.
Siódmy okres – szczególnych przemian w całej gospodarce narodowej – trwa od roku
1989, czyli od odzyskania niepodległości, do chwili obecnej. Gospodarstwa uspołecznione
– dotychczas dotowane przez państwo – okazały się nieefektywne, a w wyniku braku dotacji
państwowych popadały w ruinę, toteż w końcu lat 1997–1998 większość PGR-ów przestała
istnieć6. W wyniku tak znaczących przemian i likwidacji wiejskiej gospodarki uspołecznionej oraz ponownego przejmowania użytków rolnych (różnych wielkości – np. wielkoobszarowych i małoobszarowych) przez gospodarkę indywidualną przewiduje się, że osadnictwo
wiejskie ulegnie kolejnym dużym zmianom. Dostrzega się w tym okresie różne nowe procesy – zarówno bardzo pozytywne, jak i, niestety, negatywne – w kompleksowym widzeniu
problemów polskiej wsi.
Każdy z wyżej wymienionych okresów miał bezpośredni wpływ na efekty rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a nacechowany był swoistą inercją. Znamienne jest to, że właśnie planowanie i architektura bardzo precyzyjnie odzwierciedlają te zmiany – przez sposoby
budowania, kształty i jakość techniczną budynków, stosowane materiały budowlane itp.
3
4

5

6

Ustawa „O terenach budowlanych na obszarach wsi” z dnia 31 I 1961 r., Dz. U. Nr 5.
Prawo budowlane, Ustawa z dnia 31 I 1961 r. oraz: Rozporządzenie Przewodniczącego K.B.U.A.,
z dnia 21 VII 1961 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budownictwa powszechnego” (Dz. U. Nr 38).
W pracowniach planowania przestrzennego szczebla powiatowego i wojewódzkiego sporządzano
wówczas plany dla województw, powiatów, gromad i miejscowości.
Majątki po PGR-ach przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Majątek ruchomy po tych
gospodarstwach został sprzedany, a majątek trwały, w tym ziemia, są dzierżawione lub sprzedawane.
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4. Reforma rolna (dekret PKWN z 1944 r.) jako przykład
transformacji szczególnie drastycznej
Szczególnego przewrotu społeczno-gospodarczego na skalę ogólnopolską dokonała reforma rolna wprowadzona po 1945 r. W jej efekcie likwidowano majątki ziemskie, których
obszar przekraczał 50 hektarów. Odebrane majątki parcelowano na drobne działki o wielkości od 1 do 2 hektarów. Rozparcelowywane w ten sposób gospodarstwa były przekazywane
małorolnym chłopom lub pracownikom rolnym, którzy nie mieli własnej ziemi. Niezależnie od słusznej idei uwłaszczenia określonej grupy społecznej dotąd pozbawionej własnych
środków produkcji były to jednak przede wszystkim działania o wymiarze politycznym,
mające na celu powiększenie liczby zwolenników nowego ustroju rekrutowanych z mas dotychczasowej biedoty wiejskiej. Reforma rolna przyczyniła się pośrednio i bezpośrednio do
powstania ponad 800 tysięcy nowych gospodarstw wiejskich, a ponad 250 tysięcy już istniejących gospodarstw powiększyło swoje areały [10, s. 38].
W efekcie rozparcelowane pola pofolwarczne stały się terenami nowych lokalizacji
ludzkich siedlisk. Działania te najczęściej prowadziły do przypadkowych i chaotycznych
układów przestrzenno-architektonicznych oraz podobnych form architektonicznych budowli
wiejskich (mieszkaniowo-zagrodowych, użyteczności publicznej itd.). Te stale mnożące się
układy przetrwały – z różnymi mutacjami zabudowy – aż do lat dziewięćdziesiątych.
Jak potwierdziła praktyka, te niekontrolowane procesy i efekty przestrzenno-architektoniczne stały się ogromnym problemem społecznym. Wśród mnogości różnorakich problemów do najważniejszych zaliczyć trzeba problemy ekonomiczne związane z finansowaniem
infrastruktury technicznej: dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej itp. Rozproszenie zabudowy pociągało też skutki organizacyjne i techniczne, które w związku z tym się piętrzyły, ponieważ różne obiekty powstawały nieraz
w sporych odległościach od siebie. Reforma rolna pozostawiła na planowaniu przestrzennym negatywne piętno, będące efektem braku szacunku dla ziemi. Ziemia, którą można było
dostać za darmo, niestety nie przez wszystkich była właściwie szanowana i pielęgnowana.
Pomimo rozlicznych kolizji związanych z gospodarowaniem przestrzenią mieliśmy
w Polsce aż do lat 90. XX w. do czynienia z dwoma głównymi systemami gospodarczymi:
gospodarki uspołecznionej (państwowej i spółdzielczej) oraz indywidualnymi gospodarstwami chłopskimi. Jednak to te ostatnie stały się głównym źródłem zaopatrzenia ludności
Polski w produkty rolne. Na przykład w 1961 r. gospodarstwa indywidualne obejmowały
86,3% powierzchni użytków rolnych w kraju, wytwarzając aż 83,3% globalnej produkcji
rolniczej [10, s. 136].

5. Budownictwo wiejskie w latach 1945–1990
Druga wojna światowa zakończyła okres kapitalizmu na ziemiach polskich. Na skutek
działań wojennych [14, s. 395–413] w poważnym stopniu uległa przeobrażeniu struktura
społeczna ludności. Przerwany został ruch budowlany. Straty w skali kraju były ogromne.
Zaistniała pilna potrzeba odbudowy, względnie przebudowy co najmniej miliona zagród
wraz z domami [9, s. 57]. Dramatyczne braki we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, które były skutkiem wojny, próbowano spontanicznie niwelować. Jednak – jak w takich
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sytuacjach najczęściej bywa – te spontaniczne działania były zarazem żywiołowe, z dużą
dozą przypadkowości, powodowanej również totalnym ubytkiem wykształconych specjalistów. Sytuację pogarszał niemal całkowity brak materiałów budowlanych oraz wzorców
w postaci projektów. Bezpośrednio po wojnie najczęściej kontynuowano więc w dziedzinie
budownictwa doświadczenia z okresu międzywojennego.
Pionierskim eksperymentem okresu powojennego była próba modelowej odbudowy
zniszczonej wsi Piaseczno koło Warki. Efektem tego przedsięwzięcia było zaproszenie kilkunastu (13) architektów w celu opracowania przez nich modelowych rozwiązań architektonicznych [11, s. 69–80]. Efektem tego przedsięwzięcia było pozyskanie różnych pomysłów
architektonicznych: „nie skrępowanych tradycjonalizmem, lecz poszukujących w granicach realności wszelkich dostępnych środków technicznych i rozwiązań architektonicznych
wychodzących naprzeciw potrzebom powszechnego budownictwa”. Ta niejako zbiorowa
odpowiedź na potrzeby architektoniczne wniosła bardzo wiele do myśli architektonicznej
w tamtym czasie, mimo że większość tych projektów nie była realizowana. Pewna poprawa
nastąpiła po roku 1956. Poprzez politykę państwa poprawiło się zaopatrzenie i dostęp do
podstawowych materiałów budowlanych, jak też umożliwiono ludności korzystanie z kredytów przeznaczonych m.in. na budownictwo wiejskie.
W roku 1961 ustawa regulująca lokalizacje zabudowy wiejskiej oraz wprowadzone przepisy prawa budowlanego zalecające stosowanie w budownictwie materiałów ognioodpornych, a równocześnie zmiana dotychczasowej polityki finansowej w kwestii kredytowania
ponownie spowodowały wyhamowanie zainicjowanego ruchu budowlanego. Po roku 1960
następuje też szybki proces wypierania drewna na rzecz ognioodpornych materiałów budowlanych. Najczęściej używane są cegła (często z odzysku), kamień na podmurówkę, a na
pokrycie dachówka ceramiczna (z odzysku) lub dachówka betonowa. W budynkach tych stosuje się wyższe podmurówki w związku z wykorzystywaniem przyziemia na pomieszczenia
gospodarcze, a nawet rolnicze.
Budynki z tego okresu charakteryzują się rzutami prostokątnymi, o funkcjach bardzo
zbliżonych do rzutów, które występowały w budynkach drewnianych. Ogólne proporcje
nawiązują do brył tradycyjnej architektury lokalnej. W związku z nowymi technologiami
murowania, które stanowiły novum dla mieszkańców wsi, oraz ze względu na najczęściej
rodzinny sposób wznoszenia tych budynków – ich jakość techniczna nie stała na wysokim
poziomie. W tym czasie zaznacza się całkowite zrywanie z dotychczasowym sposobem
budowania i z wielowiekową tradycją. Następuje też w latach 60. XX w. kolejny zwrot
w stosowaniu materiałów budowlanych. Cegła należała do luksusu i była praktycznie nieosiągalna na polskim rynku. Lukę tę wypełniano, stosując takie materiały jak żużlobeton
(w mowie potocznej tzw. haś), pustaki betonowe lub cegłę betonową. Charakterystyczne
przy konstrukcji ścian zewnętrznych wykonywanych z żużlobetonów było wzmacnianie
naroży budynków oraz otworów drzwiowych i okiennych cegłą, najczęściej z rozbiórki
domów zniszczonych podczas wojny (w mowie potocznej nazywanej tzw. ramowaniem).
Na pokrycie dachowe używano dachówki betonowej, eternitu falistego i płaskiego. W budynkach najnowszej generacji – z dachami zbliżonymi do płaskich – dachy kryto papą na
lepiku. Budynki stopniowo stawały się piętrowe, o rzutach zbliżonych do kwadratu, a ich
ogólny kształt nawiązywał do sześcianów.
Charakterystycznym zabiegiem budowlanym było „upiększanie” budynków piętrowych
z płaskimi dachami „dekoracjami” w postaci attyk. Zazwyczaj były to attyki typu „schodkowego”, murowane na ścianach frontowych (szczytowych), połączonych uskokami ścian
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bocznych ze spadkami dachów. Attyki w częściach frontowych budynków mieszkalnych
miały nawiązywać do tympanonów. Rozwiązaniem zdecydowanie nowatorskim było wprowadzenie do tych budynków loggii, często malowanych według indywidualnych gustów
i upodobań albo np. wykładanych „mozaiką” z tłuczonego szkła lub rozbitych talerzy, co
nadawało im osobliwie kiczowatego wyrazu.
W całym okresie powojennym największy boom budowlany na polskich wsiach przyniosły lata 1970–1980. W tym okresie nastąpiły dynamiczne procesy przekształcania się
polskich wsi. Zabudowa wiejska zmienia swoje dotychczasowe gabaryty i formy. Budynki dotychczas zbliżone do horyzontalnych, na rzutach zbliżonych do kwadratów, są wypierane przez budynki wertykalne, często o przesadnej wysokości czterech, a nawet pięciu
kondygnacji. Jak się okazało, luki w prawie budowlanym zostały natychmiast wykorzystane
w budownictwie wiejskim. Przepisy budowlane określały powierzchnię użytkową budynków na 110 m2 przy kondygnacji powyżej 220 cm. Natomiast pomieszczeń poniżej 220 cm
nie wliczono do ogólnej powierzchni użytkowej. To niedopatrzenie spowodowało, że ludność wiejska skwapliwie wykorzystała luki prawne7. Powszechną praktyką stało się więc
budowanie wysokiego przyziemia o wysokości wewnętrznej 220 cm, dwóch kondygnacji
normatywnych o wysokości 270 cm wewnątrz i czwartej nieprzekraczającej 220 cm. Wprowadzenie wysokiej ścianki kolankowej w celu wykorzystania przestrzeni dachowej dodatkowo drastycznie powiększało wysokości budynków wiejskich.
Kiedy płaskie dachy przy stosowaniu papy jako pokrycia nie sprawdziły się w warunkach
polskiego klimatu, zaczęto przykrywać te budynki dachami spadzistymi. Powszechnie zaakceptowany został dach tzw. kopertowy, a to z tego powodu, że domy budowano najczęściej
na rzucie kwadratowym o wymiarach 10 × 10 m. W końcu lat 70. i w początkach lat 80.
XX w. zaczęto masowo eksperymentować z kształtami dachów, stosując różne dziwolągi.
Na przykład modny był w tym czasie „dach szwedzki” z przesuniętymi połaciami w kalenicy
[12, s. 99–109]8.
Podstawowym materiałem stosowanym na pokrycie dachów był eternit płaski lub falisty
(materiał wysoce toksyczny dla zdrowia), a sporadycznie dachówka betonowa lub pokrycia
z blach ocynkowanych. Rozwiązania funkcji mieszkalnych w tych budynkach przeważnie
były analogiczne jak w budynkach miejskich typu „klatkowego” – z klatką schodową zapewniającą dojścia do kolejnych mieszkań na piętrach. Ten sposób budowania przez wiele lat
skutecznie wymykał się z możliwości jakichś restrykcji ze strony władz budowlanych. Budynki stawiano, wykorzystując dostępne lub „możliwe do zdobycia” materiały budowlane,
takie jak: cegła ceramiczna, pustaki gazobetonowe, cegła sylikatowa, bloczki silikatowe oraz
bloczki betonowe na podmurówki. Z powodu braku na rynku drobnowymiarowych materiałów stropowych stropy żelbetowe wylewano przeważnie na budowach.
Okres ten w sposób zasadniczy i spektakularny zmienił dotychczasowy wizerunek polskiej
wsi – na zdecydowanie gorszy (zdaniem piszącego te słowa). Wynikało to również z doboru materiałów budowlanych, na który niestety nie mieli wpływu ani projektant, ani inwestor.
W tym czasie (silne ograniczenia asortymentu materiałów budowlanych) na rynku materiały
7

8

Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności. Monitor Polski z dnia 25 marca 1957 r. nr 22,
poz. 157 paragraf 2.3.1 obowiązujący metraż 110 m2, paragraf 3.1.1/ 140 m2 w sytuacji pozwolenia
na gabinet lekarski lub pracownię.
Autorka artykułu od szeregu lat prowadzi badania na temat kształtów i konstrukcji dachów głównie
w województwie małopolskim.
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budowlane były bowiem „zdobywane”. Ich zakup uzależniony był często od łutu szczęścia,
skomplikowanych zabiegów „po znajomości” czy rzadziej przypadku. Toteż wartości techniczno-estetyczne tych budynków były mierne. Skala piętrzących się w górę budynków wsi
polskiej stała się obca i negatywnie konkurencyjna dla krajobrazów kulturowych.
Okres stanu wojennego lat 80. XX w. wprawdzie zahamował tempo przeobrażania się
wsi, ale też w tym czasie miały miejsce inne niekontrolowane procesy przestrzenno-architektoniczne. Zapoczątkowany został proces zmiany dotychczasowej struktury zawodowej
ludności, stosunków społecznych na wsiach i coraz częstsze stało się odchodzenie ludności
wiejskiej od prac związanych z uprawami rolniczymi. Na terenach wiejskich likwidowano
zabudowę zagrodową, a preferowano budynki jednorodzinne.
Jednak w tym samym czasie stanu wojennego i po nim odnotować trzeba znaczące
osiągnięcia co do wykrystalizowania się dobrych zasad budownictwa wiejskiego na terenach chronionych Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych9.
6. Budownictwo wiejskie po roku 1990
Od 1990 roku następują w Polsce zmiany, które radykalnie zrywają z dotychczasową praktyką. Zapisy dla inwestorów i projektantów w wydawanych Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (tam gdzie jeszcze nie ma zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego) określają jednoznacznie parametry budynków, kąty nachylenia i rodzaje dachów,
materiały wykończeniowe i zalecaną kolorystykę. Jest to ogromne osiągnięcie w tym zakresie.
Jednak zderzenie teorii z praktyką pokazuje pewne luki, które niewątpliwie trzeba będzie precyzyjnie wypełnić w celu uniknięcia nieprzewidzianych wcześniej sytuacji i precedensów.
Dzięki nieograniczonemu dziś dostępowi do najnowszych materiałów i technologii w budownictwie jednorodzinnym nieustannie jątrzący się w okresie powojennym problem został
zlikwidowany. Po otwarciu granic i wzmożonej mobilności osób coraz powszechniej znane
stają się inne niż stosowane dotąd w Polsce rozwiązania architektoniczno-budowlane. Okres
pierwszych lat po roku dziewięćdziesiątym charakteryzował się entuzjazmem manifestującym się również nowymi pomysłami w budownictwie wiejskim. Spontanicznie starano się
9

Pionierskimi przedsięwzięciami były liczne prace i interwencje z inicjatywy Zarządu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZZJPK) w Krakowie, przy merytorycznym wsparciu świata nauki. Staraniem
profesora Janusza Bogdanowskiego, dr hab. inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzdowej, dr. inż. arch.
Wojciecha Kosińskiego oraz dr. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego i wielu innych osób doprowadzono do wydania od 1986 r. katalogów (w kilku tomach) z projektami architektonicznymi do
powszechnego stosowania na terenach ZJPK. Jak się ocenia, było to wówczas jedyne tego typu opracowanie w skali kraju. Osiągnięciem bez precedensu było Zarządzenie nr 14/84 z dnia 23 XI 1984 r.
Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
Urzędu Miasta Krakowa dr. inż. arch. Zbigniewa Zuziaka w sprawie Wytycznych dla kształtowania
formy architektonicznej nowych obiektów indywidualnego budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze województwa miejskiego krakowskiego. Zarządzenie to zapoczątkowało nowy
proces w budownictwie wiejskim na terenie województwa. Ogromnym osiągnięciem w wypadku
krajobrazów o unikatowych walorach krajobrazowych było wprowadzenie dotyczących projektantów zaleceń twórczego nawiązywania do form rodzimych. Wymogiem obligatoryjnym było projektowanie budynków z dachami w odpowiednich kształtach i proporcjach. Wprowadzono zasady
określające maksymalne wysokości obiektów, ich proporcje, stosowanie materiałów (np. rodzimych:
kamienia, drewna itp.).
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rekompensować sobie wszystko to, co było powodem różnego rodzaju frustracji. Jednak
te pierwsze reakcje społeczeństwa często stały w sprzeczności ze strategiczną wizją dobra
wspólnego, którą jest ochrona ziemi, ochrona środowiska przyrodniczego i wszechstronnie
rozumianego ładu przestrzennego.
W związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego posługiwano się przez
wiele lat przede wszystkim WZiZT (Warunkami Zabudowy i Zagospodarowania Terenu).
Ten sposób wydawania pozwoleń budowlanych z konieczności był mało precyzyjny. W efekcie postępowało rozproszenie zabudowy, pociągające ogromne dodatkowe koszty infrastruktury technicznej.
Generalnie można zauważyć, że w wielu aktualnie zatwierdzonych planach zagospodarowania przestrzennego w sposób nieuzasadniony zarezerwowano pod nową zabudowę
za dużo przestrzeni w stosunku do liczby mieszkańców określonych miejscowości. Taka
sytuacja, będzie sprzyjała postępującemu rozproszeniu zabudowy z konsekwencjami ekonomicznymi, związanymi z zabezpieczaniem dla niej infrastruktury technicznej. Ze względów
głównie estetycznych dla budownictwa jednorodzinnego wiejskiego ograniczono wysokości
budynków, mierząc od podłoża do kalenicy budynku. Wyznaczono kąty nachylenia dachów,
określono rodzaje stosowanych materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki dla zespołów budynków itp. Pomimo tych zabiegów w praktyce już pojawiają się różnego rodzaju precedensy. W celu zobrazowania tego zagadnienia na zasadzie wybiórczej wybrano przykład
planu z Gminy Krościenko10. Przykładowo można tam budować sąsiadujące w stosunku do
siebie obiekty, ale każdy z innym nachyleniem połaci dachu. Jeżeli dodatkowo wprowadzi
się w zabudowę z dachami dwuspadowymi obiekty z dachami wielospadowymi, wówczas
można sobie wyobrazić ogromną liczbę przeciwstawnych zestawień, prowadzących w konsekwencji do dysharmonii. Ta dysharmonia może być dodatkowo spotęgowana np. różną kolorystyką ścian, użytymi materiałami wykończeniowymi, rodzajami pokryć dachowych itd.11
Takie zestawienia budynków w przestrzeni wiejskiej niestety często występują w praktyce.
7. Podsumowanie
Wybrane tu z okresu ostatnich 70 lat zagadnienia budownictwa wiejskiego pokazują, że
planowanie i architektura na dziesiątki lat pozostawiają w przestrzeni i środowisku silne i trwałe ślady. Zaznaczyła się w tym czasie niewątpliwa tendencja żywiołowości i przypadkowości w mieszkaniowym budownictwie wiejskim, a także ujawniło się szybkie odchodzenie od
wszelkiej tradycji miejscowej (i nie tylko) na rzecz swoistej w niektórych okresach eklektyki,
bezguścia i kosmopolityzmu form architektonicznych. Sugeruje to jako przyczynę w pierwszym rzędzie czynniki (poglądy, domniemania, doktryny) ideologiczne i polityczne, obiektywne transformacje ustrojowe, a potem także błędy zaniechań, brak profesjonalizmu, niefrasobli10

11

Zapis Uchwały nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem. W punkcie 2 tej ustawy
czytamy m.in.: „dachy budynków jako dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia 35° do 45°
stałym na całej długości połaci z dopuszczeniem dachów wielospadowych”.
Przed takimi sytuacjami przestrzegał Juliusz Żurawski w książce O budowie formy architektonicznej,
Arkady, Warszawa 1962, s. 17. Pisał on m.in.: „Gdy zagramy jakąś melodię tak, że powiększymy
przerwy między poszczególnymi tonami stokrotnie lub będziemy według nut uderzać w klawisze
fortepianu w przerwach godzinnych, to mimo doskonałej znajomości melodii i najlepszego wysiłku
nie będziemy w stanie połączyć porozrywanych dźwięków w całość (...)”.
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wość decydentów i błędy systemowo-prawne. Najważniejszym efektem negatywnych zjawisk
jest nieład przestrzenny na polskiej wsi (entropia), pociągający za sobą różne i wysokie koszty
infrastrukturalne – tak techniczne, jak i kulturowe czy kulturalne. Z natury rzeczy będą one
trwać długo zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, stając się obiektywnym hamulcem rozwojowym. Sytuacja taka skłania do ważnych pytań o strategię rozwoju kraju i jej uwarunkowania
przestrzenne, o kondycję planowania przestrzennego i jego decyzyjność – jako narzędzia w rękach władz nie tylko lokalnych (samorządowych), lecz także krajowych.
Sytuację poprawić może, jak się wydaje, jedynie przyjęcie holistycznego paradygmatu
myślenia o architekturze i planowaniu przestrzennym – z jednoczesnym interdyscyplinarnym traktowaniem tych problemów. Nade wszystko wszakże towarzyszyć temu musi mądra
wola polityczna świadomego wprowadzania w życie odpowiedniego prawa i kształcenia wysoce kompetentnych kadr ludzkich wykonujących prace planistyczno-architektoniczne oraz
podejmujących w tym zakresie decyzje polityczne, gospodarcze i społeczne.

Ill. 1. Living houses from the end of XIXth century and Beginning of XXth century, village Sułoszowa
Il. 1. Budynki mieszkalne z końca XIX i początku XX wieku, wieś Sułoszowa
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Ill. 2. Characteristic buildings from period
1945–1950
Il. 2. Charakterystyczne budynki z lat
1945–1950
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Ill. 3. Buildings from period 1950–1960
Il. 3. Budynki z lat 1950–1960

Ill. 4. Characteristic examples of buildings from period 1960–1970
Il. 4. Charakterystyczne przykłady budownictwa z lat 1960–1970

Ill. 5. Process of wood building replacement to brick, village Sułoszowa
Il. 5. Proces wymiany budynków drewnianych na murowane, wieś Sułoszowa
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Ill. 6. Buildings from period 1970–1980
Il. 6. Budynki z lat 1970–1980
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Ill. 7. Buildings from period 1980s
Il. 7. Budynki z lat 80. XX w.

Ill. 8. Characteristic example of buildings after year 2000
Il. 8. Charakterystyczny przykład zabudowy po roku 2000
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NEW FORMS OF SETTLEMENT –
A NEED OR A FANCY?
NOWE FORMY OSIEDLEŃCZE –
POTRZEBA CZY FANABERIA?

Abstract
At present, there are contrasting tendencies in land development in rural areas. A pressure for investment
as well as re-migration of people beyond the city can be observed in the city outskirts. In these areas, the
agricultural function is disappearing and residential development is becoming dominant. Both spontaneous
and planned development exhibit multiple negative features. There is a need for a new model or housing
development in these areas that is different from urban and rural forms and constitutes their synthesis. It is
necessary to break great monocultural areas of the suburbs into individualized, both in the functional and
spatial aspects, units enabling extraterritorial leisure. The colour-material integration of particularly roofs
and exposition of figure dominants may reduce the chaos and enrich the landscape.
Keywords: models of land development, outskirt zone, new form of settlement
Streszczenie
Na terenach wiejskich występują obecnie przeciwstawne tendencje w zagospodarowaniu. W rejonach
obrzeżnych miast odczuwalne są silna presja inwestycyjna i remigracja ludności poza miasto. Na terenach
tej strefy zanika funkcja rolnicza, a dominująca staje się zabudowa mieszkaniowa. Zagospodarowanie żywiołowe, jak i projektowane w planach wykazują dużo cech negatywnych. Potrzebny jest nowy model
osiedli na tych terenach – odmienny od form miejskich i wiejskich, ale będący ich syntezą. Konieczne jest
rozbicie wielkich monokulturowych obszarów suburbiów na zindywidualizowane funkcjonalnie i przestrzennie jednostki umożliwiające eksterytorialny ruch rekreacyjny. Integracja kolorystyczno-materiałowa, szczególnie dachów, wraz z ekspozycją dominant sylwetowych mogą ograniczyć chaos i wzbogacić
krajobraz.
Słowa kluczowe: modele rozwoju przestrzennego, strefa obrzeżna, nowa forma osiedleńcza
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1. Rural areas – development trends
Three predominant development models can be observed in rural areas. The first and least
controversial group includes villages located in economically backward regions, far from
investment and tourist attractions. They tend to depopulate and the exiting spatial arrangement
becomes petrified. More energetic young people leave to search for better places to fulfil
their life ambitions. Less active older people remain without needs or the means for possible
construction transformations. Examples can be seen in the east of Poland. The buildings are
compact, not scattered. There are large, clear and intact green areas of traditional agricultural
landscape.
The second group includes villages situated in richer regions with their own potential for
attractiveness, e.g. for tourists. Such villages can be found in mountain areas, at the seaside,
lakeland and also in industrial areas. The greater financial potential translates directly
into investment. Developments expand both in area and size, which attests to the wealth
of owners. In this progressive scattered development, it is observed that not only the clarity
of historical designs disappears, but also the functional clarity, e.g. location of the centre
[24, p. 4] which used to be a clearly defined spatial landmark that facilitated orientation. At
present, we observe facilities, such as production facilities, warehouses or guest houses that
are too large with respect to their social function [23].
Areas that are open and attractive in terms of views are being “devoured” by residential
houses, the owners of which appropriate views and derive particular profits. Open spaces
shrink and towns and villages blend together, losing spatial distinction – a significant factor in
local identity [6]. The authorities do not oppose this (or do so to an unsatisfactory degree) and
conduct a short-sighted strategy. The main values that attract tourists and new residents will
soon by spoiled by dense and chaotic buildings and after that, these excessively developed
residential units will start to empty. Unfortunately, their durable and rigid construction will
make it impossible or very difficult to open up the space in the future. Such a situation seems
currently to be beyond the imagination of the residents and authorities. However, certain
signs of this condition can be observed in Zakopane. Residential buildings that are too dense
and scattered, the loss of the charm inherent in a traditional resort, more difficulty in using
certain natural features (e.g. ski trails), and pollution discourage tourists. who choose other
mountain regions instead, such as nearby Slovakia, or the Alps and Dolomites, which are
more competitive in terms of price.
The third development model is observed around cities. In the local villages, considerable
changes take place in the economic and social profile. Agriculture disappears rapidly and is
replaced by smaller and larger production, service, or trading companies [25]. This results
from the retraining of the local inhabitants or the purchase of land sold by farmers, who move
out of those areas where the new developments are of higher density. Another significant
tendency is the sprawl of residential developments for people who work in nearby cities.
The term “nearby” has changed its meaning in recent decades due to the increased mobility
among people resulting from heavy automobile usage, as well as development of the roads
and public transport networks. Commuting or driving a dozen or so kilometres to work has
become normal. The time in which one gets to the other side of Cracow is equivalent to the
time it takes to get there from a more distant village. Valuing full-time employment and,
on the other hand, the possibilities of teleworking or freelancing also enlarge the area in
which residential developments appear around cities. People are attracted to living in the
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open space, in the vicinity of green areas [9, p. 143]. This is also encouraged by the lower
costs of plots than in cities and therefore, individual residential investments and developers’
projects are escalating [26]. This phenomenon has stopped the statistical process of rural
depopulation. In recent years, there has been a slight increase (~2%) in the number of people
living in rural areas at the cost of urban population [7, p. 16], which marks a reverse of the
trend observed since the end of the Second World War.
As a consequence of the residential development “boom” in the areas surrounding
cities, we observe intensely negative spatial changes in planning and architectural aspects
[10, p. 125].
2. Area of urban development, current state and needs
The aforementioned model of rural transformation in the vicinity of cities also refers to
areas directly neighbouring urban land or those situated within the administrative boundaries
of a city. The change from prevalent agriculture and manufacture to residential and services
and the consequent spatial transformation in the planning and architectural aspects may
be considered common features among the enormous, continuously expanding areas
influenced by a city. The phenomena observed in the outskirts display the poor definition
of the administrative boundaries in how land is developed in this region. At the same time,
attention should be paid to those features that distinguish it from typical urban development:
individual single-family or developers’ houses, the almost complete absence of multi-family
developments, rare service and trade facilities for residents, particularly those larger ones that
can be easily found in cities.
Thus it may be claimed that there is a separate zone with certain common characteristics
that are different from the surrounding areas: urban on one side and rural on the other.
In previous papers, the author has proposed and is still using the term “outskirt zone” to
denote this area. The terms used in the literature also include “suburban zone” or “transition
zone”. It seems, however, that the former term is more strongly associated with suburbs, i.e.
definitely a part of the city, and thus, does not sufficiently reflect areas from which cities
are not even visible, but urban impact is still felt. The transition zone, on the other hand, is
a much broader term which needs to be supplemented by “between city and countryside”.
The characteristics and nomenclature have been already discussed on numerous occasions by
urbanists, geographers and sociologists [2]. However, the aim here is not to deliberate over
nomenclature or to question the correct observations included in the rich literature, but to add
the author’s own observations and formulate constructive postulates enabling an improvement
in the spatial conditions, which may even result in improvements in the sociological state in
such areas. Sociological problems that reflect the specificity of Polish suburbanisation have
been presented by K. Kajdanek [7, 8]. I, as an architect interested above all in spatial aspects,
have conducted studies in the northern outskirt zone of Cracow. In the last dozen or so years
characteristic new forms of residential developments have appeared there. This process is
still continuing, but is regulated by different legal bases. Almost all the newly built units
are localised in areas not included in land development plans, and were erected based on
Decisions on Land Development Conditions. At present, the rural municipalities adjacent to
the administrative boundaries of Cracow have their own zoning plans. However, large areas
near the city do not have such plans, which enables further chaotic investment.
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Below, several examples of such new investments are presented [see: 27]. They are
characteristic of this zone and they prove the independence of its scale from the administrative
city limits.
Prior to 2010, several residential units appeared in this region.
Multi-family development, rows of houses located in a N–E or S–W direction, a clear
sharp border with open green areas. No social and commercial space, no compositional
elements. The colours of the roofs are identical only within individual units.
P 6, 7 Terraced houses divided into segments. Linear design of several residential estates
located in a north-south direction. Clear and separate investments combined mechanically
according to geodesic divisions. The colours of the roofs are uniform within individual units,
but they differ between one another. The border with open green spaces is clear and sharp.
There are no social or commercial spaces; a church is a characteristic element. Even within
these five neighbouring units, there are no solutions that would enable them to integrate and
function as a common whole, e.g. crosswise connections to enable pedestrian traffic to the
square by the church. The undeveloped area located at the periphery has a poor chance of
becoming a common public space.
Zielonki, Witkowice
Z1. Single-family terraced houses. Linear residential unit located in a N–S direction.
There are two rows of houses from the 1990s with a uniform type of covering. The colours of
the roofs are consistent in one row, but different in neighbouring parts.
Z2. Multi-family houses on a triangular plan, a 2-row layout in a N–S direction. The
colours of the roofs are consistent in one row, referring to the neighbouring Z1 set.
A complex of 4 diversified residential units (single- and multi-family developments,
semi-detached or terraced houses). An attempt was made to create a common public space
(a park).
The units are not uniform due to differences in roofing. The investments of various designers
and developers situated next to one another ignore the need to adjust to the surroundings. The
opportunity has been lost to create a clear and coherent spatial unit. The long and densely
situated rows are completely different from the surrounding rural buildings.
Węgrzce 1. Single-family terraced houses and multi-family mixed-use development. Two
units located in an E-W direction, 2 rows in each unit. The colour of the roofs is consistent
(red roof tiles). This is the only unit planned on curved lines and one of few (in the zone
analysed) that does not take the form of a long row of houses located on a narrow plot.
Węgrzce 2. Single-family terraced houses, but extremely extended along the road. They
are a continuation of already existing rural buildings, including colours.
Despite being situated near each other, the W1 and W2 units are divided by a green fort
area. Therefore, these two very different forms and colours are not in direct contact.
B1-B6 Bibice: 6 units of terraced houses, only on the land presented in the satellite image.
They are located in a linear fashion on narrow plots according to geodesic subdivisions. Each
unit has its own style and colour. They are situated in random places over a vast area which,
according to the Local Zoning Plan [28], is to be used for residential purposes (single-family
houses).
The area presented is only 130 ha which, considering the small, individual plots
characteristic of this type of development, translates into approximately 2,000 houses that
may fill the area in the future. It must be added that in the village of Bibice, several dozen
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hectares more are intended for residential development (in total a further 250 ha which
together with the already existing buildings will occupy 50% of the village). To understand
the problem even better, the number of potential residents in this area (approximately 10,000
people) may be comparable to the entire population of the nearby Michałowice municipality
[29] which covers an area that is 40 times greater.
Similar enormous increases in the number of buildings can already be observed in
Michałowice and Zielonki. The plots intended for single-family buildings in the zoning
plans of Zielonki, for instance, constitute more than half of the village’s area. The impact
of this problem can be seen far beyond the limits of the village. The residents’ attachment
to the Cracow as a place of work, education or shopping will result in serious transport
complications. Experience shows that Cracow has not coped with the transport problem in
its outskirt zone. The fact that similar situations may be observed all over the world in large
cities surrounded by suburbs is not comforting.
The final image of these areas envisaged by the planners is hundreds of tightly “cramped”
houses with no areas reserved for public space, leisure, trade, services etc. From the aesthetic
point of view, there is no grand concept for the composition. There will be monotony in size,
no orientation landmarks, and on the other hand, randomness of materials, colours and forms
of neighbouring developments.
In the transition period, which may last for a long time1, random isles, or rather rows2 of
buildings that strongly distinguish themselves in the landscape without surrounding green
spaces will appear on land that has so far been used by farmers3. Chaos, which is the greatest
“malady,” will only intensify with no chance of improvement. Without proper ideas and
consistent legal decisions, the spatial degradation will progress. To picture the situation more
clearly: the existing spatial mess will turn into visual suburban slums. The fact that such
solutions may result from beautifully-formulated strategic objectives, such as: “Primary aim:
to improve the attractiveness of the town as a place of residence and recreation for both
residents and tourists,” is a paradox4.
However, at the administrative boundary on the edge of the city, there are many enclaves
without plans in which buildings are erected based on Decisions on Land Development
and Management Conditions with all its negative consequences [20, p. 177–182], such as
reinvestment to maximise profits, no harmony between investments, increase in the deficit
of parking lots and no development of the infrastructure connected with transport, which
intensifies the already existing problems. The manner in which new residential estates
are erected and the way they look confirm the blurring of the administrative boundaries
and, at the same time, the definition of the outskirt zone based on spatial and economic
characteristics becomes inapt [see: 1].
1

2

3

4

Each year, approximately 200 new houses (flats) appear in Zielonki Commune. At such a pace, the
area analysed in Bibice may be filled in 10 or more years.
Cf.: A. Górka, Powrót na wieś? Tradycja, nowoczesność, odnowiona tradycja, Wyd. PK, 2007,
p. 134: “The geometrical design of newly built units, which is determined solely by the «land
surveyor’s order» is the strongest rural landscaping element and a proof of divergent ideas about the
countryside and means that are used to fulfil them”.
Cf.: Z. Borcz, M. Czechowicz, Krajobraz peryferii miejskich na przykładzie wrocławskich osiedli
mieszkaniowych, Wyd. PK, 2008, p. 118: “The problem associated with the appearance of residential
estates and sets of buildings in the outskirts is destruction of the existing green spaces”.
RENEWAL PLAN FOR BIBICE for the period from 2010–2016 – Appendix to the resolution of the
Meeting of the Village Council of Bibice No. 1/10 of 17 October 2010.
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Encasing the city in a belt of dense, tight buildings and an enormous mass of people will
cause serious and increasing problems both for the communities and the metropolitan city5.
Solutions should be sought in ideas that go beyond administrative borders and encompass
a spatial vision of the modern outskirt zone, and that rise above shortsighted business specifics.
The characteristics of issues connected with the outskirt zone (also called suburban or
transition zone) should be supplemented by several new aspects that should be included in its
development and that have also been discussed in the author’s previous publications.
They include:
– The impact of suburban development on the reception of the city by direct visual reports,
e.g. in panoramas [18, p. 81–99], as surrounding exposed viewing points, or indirect by
shaping the foundation of the central zone’s perception in the subconscious [22];
– Shaping the development units as a means of spatial orientation [23];
– The necessity to consider space reserves for parking lots, also in the Decisions on
Land Development and Management Conditions. These should be proportional to the
increasing number of cars, particularly in the outskirt zone where cars are the primary
means of transport [15, p. 291–295];
– The value of aesthetics and the necessity to include harmonising factors to create the
perception of spatial order, which influences comfort of life [13, p. 169; 14, p. 139];
– The influence of land development on the feeling of local identity [11, p. 14; 12, p. 69],
which is associated with introducing binding elements in the residential units and factors
that distinguish them from one another.
It must also be mentioned that the basis, which is the existing structure of a village (as
mentioned by T. Bajwoluk), is disappearing in the areas that are undergoing the most intensive
urbanisation. In the fragment of land presented in the image that divides the original rows of
houses built along the roads, the transparency of previous planning schemes for Bibice and
Węgrzce will be completely blurred when the local zoning plan is implemented. This process
will negatively affect the aforementioned sense of identity with a given settlement unit. Such
an identity was preserved for a longer period of time in the rural areas than in the bleak urban
blocks of flats.
An accurate and detailed diagnosis of the outskirt zone problems, particularly in the case
of Cracow, which is discussed in the literature, prompts us to consider the possibility of
stopping these negative tendencies and formulating new guidelines or even spatial concepts
[1, p. 109].
The interesting concept of cities in the countryside has been proposed by Marek
Kowicki [9, p. 241–247]. Inspired by Italian rural villages (this is how this connection
of buildings and function may be called) has very positive connotations. It would fulfil
the apt principle of limiting scattering by intensifying development density in order to
preserve appropriate amounts of green space intended for agriculture (in rural areas) or for
recreation and transport (in the outskirt zone). It appears, however, that in Poland one of
the most important causes of moving beyond the city is the desire to possess a detached
house or a terraced house and one’s own plot of land in the neighbourhood of open green
5

“The problematic area at the boundary with neighbouring communes” is addressed in Change of the
study of conditions and directions of spatial development for the City of Cracow, p. 20 drawn up by
a Team managed by R. Kuzianik.
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spaces (at least in theory). Unfortunately, this last feature is not fulfilled in the residential
estates in the northern outskirt zone of Cracow presented above. This is one of the principal
drawbacks of current zoning plans. Assuming Howard’s limitation to 32 thousand residents,
the idea of agricultural villages fulfilled in the way observed in Bibice raises concerns (the
beautiful idea of the garden city still influences concepts of new forms of residenctial
organisation for large numbers of people)6. The number of 10,000 people living on 130 ha
in densely built single-family houses prevents the majority of them from enjoying any view
of the open landscape.
3. Concept
The author claims that it is necessary to introduce a new form of residential estate in outskirt
zones. This should combine the possibility of fulfilling the proper theoretical assumptions
(sociological, formal, and functional, and the requirements of metropolitan strategies) with
people’s real aspirations and preferences. It should protect against the pitfalls and negative
consequences of the current manner of land development for residential purposes.
In brief, this idea comprises a return to tradition and the forms of rural, rather than urban,
settlements. What connects these ideas (urban versus rural archetype) is concentration of
buildings in order to release open spaces and, very importantly, creating independent, formally
homogeneous settlement units that are autonomous functionally and visibly separated from
their neighbours. This is the greatest challenge from the perspective of current design, which
creates enormous and amorphous stretches of land (urban sprawl). This may be observed
near Cracow. This is unfavourable, since it breaks with the cultural and spatial tradition.
American suburbs usually stretch over vast open spaces. In Poland, they blur the already
existing, historical settlements. Not only are the shapes of villages with several hundred years
of tradition disappearing, but also their local identity. In the future time (the near future if
no action is taken), it will be possible to borrow a famous quotation from Alfred Jarry’s play
[30]: “Where do you live? Nowhere, meaning near Cracow”. Spatial solutions bring about
sociological consequences which have been discussed on numerous occasions with respect
to urban estates consisting of blocks of flats. Problems with the sense of identity with such
places resulted in social pathology.
What makes these ideas different is their range and character. The size of the settlements,
in the author’s view, should be more intimate or cosy, facilitating social attachment and
community management. It was not without reason that in the Greek polis, the model
of pure democracy, Aristotle recommended that its size should be determined by the range of
a messenger’s voice7.
The second difference concerns the character of the buildings. A theoretically proper
intensification is contrasted by investor pressure to live in single-family houses on separate
6

7

Cf.: “Although in Howard’s time, only two garden cities were created in Great Britain in accordance
with his guidelines, his ideas have a considerable impact until today”, A. Czyżewski, Nowatorzy:
napięcia między teorią a praktyką, [w:] Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Design/
Projektowania series Bęc Zmiana Foundation, p. 250.
“Aristotle is his Politics mentions that an ideal polis should not be greater than the range of
a messenger’s voice”, katalog, 2011, D. London, Umiarkowana zmiana jest bardziej radykalna niż
radykalna myśl bez żadnej zmiany, [w:] Coś, które nadchodzi..., p. 216.
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plots with a garden. This is a rural style of building, but saying this may evoke aversion in
investors.
Differentiation in density by using detached through semi-detached to terraced houses
may be a compromise. However, this must not be random, dependent on any one developer,
but conscious, in order to create the clear composition of a dwelling organism. Increased
intensity and service functions should be emphasised in the central area. This is another
way to indicate the division into spatial and functional units, instead of an amorphous,
monocultural “bedroom carpet community.”
The division into units must be clearly delineated with belts free from buildings. They
should also have several additional functions. The first is to bring green areas closer to the
dwelling units, thus enabling most of the residents to have contact with it (which is one
of the prime causes for moving outside the city). The second is to facilitate the free flow
of people for recreation purposes. This is significant for residents since it shortens their
route to active recreation. The extra-territoriality of these passages is essential for the entire
metropolitan structure since it facilitates the creation of walking or bicycle trails etc. from
the centre of the city to the open landscape. The lack of such radial and peripheral transport
channels cuts off or seriously prevents residents of the central zone from exercising leisure
[see: 16, p. 115; 17, p. 329–334]. Unfortunately, this feature is characteristic of newly created
and current development plans in the municipalities surrounding Cracow. These plans do not
envisage such recreational trails, which, however, are optimistically suggested in the Study
of Land Use Conditions for Cracow.
The clarity of the dwelling unit should be underlined with compositional elements. The
first is to create a structure with visible limits as a closed whole i.e. having its own spatial
concentration, which also serves as a landmark facilitating orientation. Such a concentration,
marked for instance by height, should match its function e.g. mark the place of an individual
service, trade, or social function etc. This is a continuation of the historical tradition according
to which towns and villages developed. This tradition, after thousands of years, has been
broken by monocultural, suburban residential areas and unfortunately, also by numerous
recently approved zoning plans. The value of a dwelling unit as an aesthetic element
and distinguishing feature needs to be appreciated once more [18, p. 81–99; 19, Fig. 7].
Moreover, the identity of the units should be strengthened with nomenclature. This does not
concern street names, which enable stretching the structure endlessly. Identification should
be modelled on the traditions of rural hamlets, preferably making use of the already existing
names, such as Zagaje, Czekaj, Kamieniec etc., in the area of Bibice.
The last but, in the author’s view, most essential means of visual influence on the sense
of spatial order (but also on marking autonomy or building psychological identity and spatial
orientation) is the appropriate use of material and colour in architecture.
This has already been discussed above and in numerous publications by the author which
result from long study of this issue.
As for the idea of housing in the outskirt zone, material and colour should be used as an
integrating factor within individual units or their groups. Possible distinctions may involve
spatial units, but this must be done with caution and control over the harmony of colours in
broad views. This principle would enhance the clarity of structures and above all, it would
reduce the visual chaos characteristic of currently constructed housing estates. The example
developments presented in the figures above indicate internal homogeneity, but random
distinctness in relation to other estates. Using colour is in no case a consequence of the
key compositional concept of a greater picture. This is a severe drawback in plans in which
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colour restrictions are mentioned, but in the end the final effect is random (it depends on the
developer’s specific decision). The author’s experience confirm that the colour of the roofing,
for instance, is not considered by construction supervisors [20, p. 177–182]. This entails
negligence of statutory provisions.
Foreign examples should be taken into consideration. They show how material and colour
homogeneity enhances the attractiveness of towns and villages and helps to minimise the
disorganising influence of other negative features (such as excessive differentiation in sizes,
shapes and character of architecture, e.g. in Croatia [21]).
4. Conclusion
The idea for a new form of residential estate in the outskirt zone presented above is
a consequence of the author’s research and publications from a period of over 30 years. The
papers quoted related to the topics of the conference divided into urban and rural concern
universal spatial problems and perceptional principles. Such formal thematic divisions are
inconsistent with the actual situation in which administrative boundaries are no longer
taken into account. This particularly refers to outskirt zones, which must not be considered
separately from their neighbouring cities, rural areas and open landscapes.
In order to emphasise this specificity, I claim that a new term for residential units in the
outskirt zones should be sought. The name “residential estate” (Polish: osiedle) may be used,
but in Polish, this term is burdened by the negative connotations of multi-family bleak blocks
of flats in cities.
Aware of its controversial character (the search for a neologism reflecting the initial
intention should be treated as an invitation to discussion and a challenge for linguists), the
author proposes the name “hamletopolis” which refers to the universal term “polis” – carrying
urban connotations, and “hamlet” with its roots in the countryside (respective Polish terms
are: polisiółek, polis and przysiółek). Each of these archetypes contains the same important
structural elements: local identity emphasised by spatial and social distinctness, expressed
using a proper name and a certain visual homogeneity, preferably emphasised with colour
and material, which has been positively verified in history.

1. Obszary wiejskie – tendencje rozwojowe
Na obszarach wiejskich można zauważyć trzy główne modele rozwoju. Pierwszą i najmniej kontrowersyjną grupę stanowią miejscowości położone w regionach zacofanych gospodarczo, na uboczu inwestycji i atrakcji turystycznych. Mają one tendencję do wyludniania
i petryfikacji istniejących układów przestrzennych. Bardziej energiczni młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszych miejsc do realizacji ambicji życiowych. Pozostają starsi
i mniej aktywni, bez potrzeb i środków na ewentualne przekształcenia budowlane. Przykłady
widać np. we wschodniej Polsce. Zabudowa zachowuje formy zwarte, nie ulega rozproszeniu,
pozostają duże, czytelne, nienaruszone tereny zielone czy kulturowego krajobrazu rolniczego.
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Druga grupa to wsie leżące w regionach bogatszych, dysponujące własnym potencjałem
atrakcyjności, np. turystycznej. Występują one w pasie podgórskim, nadmorskim, na pojezierzach, ale również na obszarach przemysłowych. Większy potencjał finansowy przekłada
się natychmiast na inwestycje. Zabudowa rozrasta się zarówno obszarowo, jak i gabarytowo, dając wyraz zamożności właścicieli. W postępującym rozproszeniu zanika nie tylko
czytelność historycznych układów planistycznych, ale również czytelność funkcjonalna, np.
usytuowanie centrum [24, s. 4], które tradycyjnie było wyraźnym reperem przestrzennym
ułatwiającym orientację. Obecnie w przestrzeni wyrastają zbyt duże w stosunku do swej
funkcji społecznej obiekty, np. produkcyjne, magazynowe, pensjonatowe [23] itp.
Tereny otwarte i atrakcyjne widokowo „pożerane” są przez domy, których właściciele zawłaszczają widoki, czerpiąc z nich partykularne zyski. Obszary wolne kurczą się, a miejscowości zlewają ze sobą, tracąc odrębność przestrzenną – istotny czynnik tożsamości lokalnej
[6]. Władze, nie przeciwstawiając się temu (lub w niewystarczającym stopniu), prowadzą
strategię krótkowzroczną. Główne walory przyciągające turystów i nowych mieszkańców
w niedługim czasie zostaną zniszczone przez zbyt gęstą i chaotyczną zabudowę, a w dalszej kolejności nadmiernie rozbudowane kubatury mieszkalne zaczną pustoszeć. Niestety
ich bardzo trwała, sztywna technologia budowlana uniemożliwi lub bardzo utrudni ewentualną sanację przestrzeni w przyszłości. Taka sytuacja wydaje się jednak na razie całkowicie
poza horyzontem wyobraźni mieszkańców i władz. A przecież pewne jej symptomy można
już obserwować na przykładzie Zakopanego. Przegęszczenie i rozproszenie zabudowy, zanik uroku tradycyjnego kurortu, utrudnienie korzystania z walorów przyrodniczych (np. tras
narciarskich), zanieczyszczenie środowiska przeszkadzają gościom, którzy deklarują zniechęcenie i odpływają w inne regiony górskie, np. pobliskiej Słowacji lub już konkurencyjne
cenowo Alpy i Dolomity.
Trzeci model rozwoju zachodzi w pobliżu miast. W okolicznych wsiach następują zasadnicze zmiany w profilu gospodarczym i społecznym. Funkcja rolnicza szybko zanika
zastępowana przez mniejsze i większe firmy produkcyjne, usługowe, handlowe itp. [25].
Dokonuje się to poprzez przekwalifikowanie się autochtonów lub wykupywanie siedlisk
sprzedawanych przez rolników wycofujących się z zagęszczającej się przestrzeni. Drugą
znaczącą tendencją jest rozrost funkcji mieszkalnych dla ludzi pracujących w pobliskich
miastach. Określenie „pobliskich” zmieniło swoje znaczenie w ciągu ostatnich parudziesięciu lat ze względu na zwiększenie mobilności ludzi wynikające ze zmotoryzowania oraz
rozwoju dróg i transportu publicznego. Dojeżdżanie kilkanaście kilometrów do pracy jest
czymś normalnym. Przejazd na drugi koniec Krakowa jest równoważny czasowo z dojazdem z miejscowości bardziej odległej. Docenianie etatowego miejsca pracy, a z drugiej
strony możliwości techniczne pracy na odległość czy uprawiania wolnego zawodu dodatkowo zwiększają promień rozprzestrzeniania się funkcji mieszkaniowej wokół miast. Jako
walor działa możliwość mieszkania w przestrzeni otwartej, w pobliżu terenów zielonych
[9, s. 143]. Sprzyja temu mniejszy koszt gruntu niż w miastach powodujący eskalację inwestycji mieszkaniowych indywidualnych i deweloperskich [26]. Zjawisko to zatrzymało
statystyczny proces wyludniania się wsi. W ostatnich latach nastąpił lekki (~2%) wzrost
ludności wsi kosztem miast [7, s. 16], co jest odwróceniem trendu trwającego od II wojny
światowej.
W efekcie boomu inwestycji mieszkaniowych na terenach przyległych do miast rozwinęły się gwałtownie niekorzystne zmiany przestrzenne w zakresie planistycznym i architektonicznym [10, s. 125].
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2. Obszary rozwoju miast, stan aktualny i potrzeby
Opisany powyżej model przekształceń wsi w pobliżu miast charakteryzuje również obszary sąsiadujące bezpośrednio z terenami miejskimi albo znajdujące się już w granicach
administracyjnych miast. Zmianę dominujących funkcji, z rolniczych i produkcyjnych na
mieszkaniowe i usługowe oraz idące za tym przekształcenia przestrzenne, w zakresie planistycznym i architektonicznym można więc uznać za cechy wspólne dla ogromnych i nadal powiększających się obszarów oddziaływania miasta. Zjawiska badane w ramach strefy
obrzeżnej wykazują niewyczuwalność granicy administracyjnej w sposobie kształtowania
przestrzennego w tym rejonie. Równocześnie zauważyć należy cechy odróżniające od zabudowy miejskiej: dominuje zabudowa jednorodzinna indywidualna bądź deweloperska,
prawie zupełny brak zabudowy wielorodzinnej, rzadko występują usługi i handel dla mieszkańców, szczególnie o większej skali, częstej w dzielnicach miast.
Stwierdzić zatem można istnienie strefy o pewnych wspólnych cechach charakterystycznych, różnych od obszarów otaczających: z jednej strony miejskich, z drugiej typowo wiejskich. Autor w wielu wcześniejszych publikacjach używa na jej określenie terminu „strefa
obrzeżna”. Ponadto w literaturze przedmiotu stsosowane są nazwy: strefa podmiejska bądź
przejściowa. Wydaje się jednak, że pierwsze określenie kojarzy się zbyt silnie z przedmieściem, czyli ewidentnie częścią miasta i nie pasuje do obszarów, z których miasto nie jest nawet widoczne, a jednak jego oddziaływanie występuje. Z kolei strefa przejściowa jest określeniem szerszym, wymagającym dodania opisu: „między miastem i wsią”. Charakterystyki
i nazewnictwo były już wielokrotnie omawiane w opracowaniach urbanistów, geografów,
socjologów [2]. Celem autora nie jest jednak roztrząsanie nomenklatury bądź podważanie
słusznych obserwacji zawartych w bogatym piśmiennictwie z tego zakresu, ale dodanie do
niej własnych obserwacji i sformułowanie konstruktywnych (zdaniem autora) postulatów
umożliwiających poprawę sytuacji przestrzennej, a poprzez nią może również socjologicznej
na tych obszarach. Problemy socjologiczne odzwierciedlające specyfikę polskiej suburbanizacji zostały ostatnio opisane przez K. Kajdanek [7, 8]. Autor, jako architekt interesujący się
przede wszystkim aspektami przestrzennymi, prowadził badania w części północnej strefy
obrzeżnej Krakowa. Pojawiły się w niej w ostatnich kilkunastu latach charakterystyczne,
nowe formy osiedli mieszkaniowych. Jest to proces nadal trwający, chociaż na innych podstawach prawnych. Niemal wszystkie nowe zespoły zabudowy zlokalizowane były na obszarach nieobjętych planami zagospodarowania i powstały na podstawie decyzji WZ. Obecnie
gminy wiejskie przyległe do granic administracyjnych Krakowa posiadają już plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast duże obszary od strony miasta takich planów nie
posiadają, co pozwala na dalsze chaotyczne inwestowanie.
Poniżej zostanie omówionych kilka przykładów [zob. 27] nowych inwestycji charakterystycznych dla tej strefy i potwierdzających niezależność jej zasięgu od granic administracyjnych.
W tym rejonie pojawiło się przed 2010 r. kilka zespołów mieszkaniowych. Była to zabudowa wielorodzinna, układ wielorzędowy na kierunku północny wschód lub południowy
zachód; bezpośrednia, ostra granica z otwartymi terenami zielonymi. Brak przestrzeni społecznej, handlowej, akcentów kompozycyjnych. Kolorystyka dachów jednolita tylko w ramach poszczególnych zespołów.
P 6,7. Szeregówka dzielona na segmenty. Układ kilku osiedli liniowy, na kierunku północ–południe. Czytelne odrębne zadania inwestycyjne, zestawione mechanicznie według
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podziałów geodezyjnych, kolorystyka dachów jednolita w ramach zespołu, odmienna w poszczególnych częściach, bezpośrednia, ostra granica z otwartymi terenami zielonymi. Brak
przestrzeni społecznej, handlowej, akcentem jest gmach kościoła. Nawet w ramach tych pięciu sąsiadujących ciągów zabudowy brak rozwiązań integrujących, umożliwiających funkcjonowanie jako wspólnej całości, jak np. poprzecznych połączeń pieszych ułatwiających
dojście do placu przy kościele. Niezagospodarowana, położona peryferyjnie powierzchnia
ma małe szanse stać się spajającą przestrzenią publiczną.
Zielonki, Witkowice
Z1. Zabudowa jednorodzinna, szeregowa. Układ osiedla liniowy, na kierunku północ–
południe, istniejące dwa szeregi zabudowy z lat 90. XX w. o jednolitym typie pokrycia.
Kolorystyka dachów konsekwentna w ramach szeregu, odmienna w sąsiadujących częściach.
Z2. Zabudowa wielorodzinna, na planie trójkąta, układ 2-rzędowy na kierunku północ–
południe. Kolorystyka dachów konsekwentna w ramach szeregu, nawiązująca do sąsiadującego zespołu Z1.
Zespół 4 osiedli o zróżnicowanym charakterze (zabudowa jedno- i wielorodzinna; szeregowa, bliźniacza). Podjęta próba zorganizowania wspólnej przestrzeni publicznej (parku).
Całkowity brak harmonizacji całości poprzez ujednolicenie pokryć dachowych. Sąsiadujące
bezpośrednio inwestycje różnych deweloperów i projektantów ignorują potrzebę dostosowania się do otoczenia. Zmarnowana możliwość uzyskania czytelnego, spójnego, większego
zespołu przestrzennego. Długie, bardzo zagęszczone szeregi są obce istniejącej w pobliżu
tkance zabudowy wiejskiej.
Węgrzce 1. Zabudowa jednorodzinna szeregowa i wielorodzinna złożona. Dwa zespoły po 2 szeregi, na kierunku wschód–zachód. Kolorystyka dachów jednolita (czerwona dachówka). Jedyny zespół zaplanowany na liniach krzywych, jeden z niewielu (w analizowanej
strefie) niezrealizowanych w formie długiego szeregu na wąskiej działce.
Węgrzce 2. Zabudowa jednorodzinna szeregowa, ale wyjątkowo rozciągnięta wzdłuż
drogi, stanowi kontynuację istniejącej zabudowy wiejskiej, również kolorystyczną.
Zespoły W1 i W2, chociaż pobliskie, rozdzielone są wizualnie masywem zieleni fortu.
Nie dochodzi więc do bezpośredniego zderzenia bardzo różnych form i kolorystyk.
B1-B5 Bibice: 5 zespołów zabudowy szeregowej, tylko na terenie przedstawionym na
zdjęciu satelitarnym. Rozciągają się liniowo zgodnie z podziałami geodezyjnymi, na wąskich działkach. Każdy zespół ma własną stylistykę i kolorystykę. Pojawiają się w przypadkowych miejscach na ogromnym obszarze przeznaczonym w MPZP [28] pod budownictwo
jednorodzinne.
Tylko przedstawiony teren ma powierzchnię około 130 ha, co przy małych działkach
indywidualnych, charakterystycznych dla występującej tu zabudowy, daje liczbę około
2000 domów, które mogą w ostateczności go wypełnić w nieznanej perspektywie czasowej.
Dodać trzeba, że w samych Bibicach są przeznaczone pod zabudowę następne dziesiątki
hektarów (w sumie nowych 250 ha, które wraz zabudową istniejącą mają zająć 50% powierzchni sołectwa). By zdać sobie sprawę z wagi problemu, można porównać liczbę potencjalnych mieszkańców tego obszaru (ok. 10 000 ludzi) z całą ludnością pobliskiej gminy
Michałowice [29] – rozłożoną na obszarze 40 razy większym.
Podobne gigantyczne przyrosty zabudowy już występują w Michałowicach i Zielonkach.
Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne w planach zagospodarowania np.
Zielonek osiągają ponad połowę powierzchni miejscowości. Jest to problem, którego od-
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działywanie przenosi się daleko poza obręb danej miejscowości. Powiązania mieszkańców
z Krakowem jako miejscem pracy, nauki, zakupów wygenerują potężne komplikacje komunikacyjne. Doświadczenie pokazuje, że Kraków nie radzi sobie z problemem systemu transportu dla swojej strefy obrzeżnej. Mało pocieszający jest fakt, że jest to sytuacja występująca
na całym świecie w większych miastach otoczonych suburbiami.
Docelowy obraz tych terenów zgotowany przez planistów to setki hektarów ciasno
„upchanych” domami bez zarezerwowanych miejsc społecznych, pod rekreację, handel,
usługi itp. W zakresie estetycznym brak nadrzędnej myśli kompozycyjnej. Występować będą
monotonia gabarytowa, brak reperów orientacji przestrzennej, a z drugiej strony przypadkowość zestawień materiałowo-kolorystycznych i formalnych sąsiadujących zadań inwestycyjnych.
W okresie przejściowym, który może trwać długo1, w terenie dotychczas użytkowanym
rolniczo pojawiać się będą przypadkowo wyspy, a raczej pasy2 silnie wyróżniających się
w krajobrazie kubatur bez towarzyszącej zieleni3. Chaos – czyli główna bolączka – będzie się
tylko pogłębiać bez szans na poprawę. Bez właściwych koncepcji, a następnie decyzji prawnych postępować będzie degradacja przestrzenna. Używając obrazowych określeń, możemy
powiedzieć, że istniejący śmietnik przestrzenny zamieni się w wizualny slums totalnego suburbium. Paradoksem jest, że takie rozwiązania mają być realizacją pięknie brzmiących celów
strategicznych: „Cel ogólny: poprawa atrakcyjności miejscowości jako miejsca zamieszkania i spędzania wolnego czasu zarówno przez mieszkańców, jak i turystów”4.
Po stronie miasta, przy granicy administracyjnej, występuje z kolei dużo enklaw bez planów, w których zabudowa powstaje na podstawie decyzji WZ, z wszystkimi tego negatywnymi
konsekwencjami [20, s. 177–182], takimi jak punktowe przeinwestowywanie w celu maksymalizacji zysku, brak synchronizacji między inwestycjami, zwiększanie deficytu miejsc
postojowych, brak towarzyszącego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, co pogłębia już
istniejące problemy. Sposób powstawania i wygląd nowych osiedli potwierdzają zatarcie wyczuwalności granic administracyjnych, a równocześnie słuszność definiowania strefy obrzeżnej na podstawie przestrzennych i gospodarczych cech charakterystycznych [zob. 1].
Obudowa miasta pierścieniem gęstej, ciasnej zabudowy i ogromnej masy ludności stwarza już poważne i powiększające się problemy zarówno dla miejscowości, jak i dla miasta
metropolitalnego5. Rozwiązania należy szukać w koncepcjach ponad granicami administracyjnymi, obejmującymi wizję przestrzenną nowoczesnej strefy obrzeżnej, wznoszącą się ponad realizację krótkowzrocznych, partykularnych interesów.
1

2

3

4

5

W gminie Zielonki przybywa rocznie ok. 200 domów (mieszkań). Analizowana przestrzeń w Bibicach może wypełniać się w tym tempie przez 10 i więcej lat.
Por.: A. Górka, Powrót na wieś? Tradycja, nowoczesność, odnowiona tradycja, s. 134: „Warunkowane jedynie »porządkiem geodety«, geometryczne rozplanowanie zespołów nowej zabudowy stanowi
najsilniej działający element krajobrazu wsi i dowód rozejścia się wyobrażeń o wsi i środków jakich
używa się do jej realizacji”.
Por.: Z. Borcz, M. Czechowicz, Krajobraz peryferii miejskich na przykładzie wrocławskich osiedli
mieszkaniowych, s. 118: „Problemem związanym z powstawaniem osiedli i zespołów budynków
na peryferiach jest destrukcja istniejącej zieleni”.
Plan odnowy miejscowości Bibice na lata 2010–2016, Załącznik do uchwały Zebrania Wiejskiego
Sołectwa Bibice, nr 1/10, z dnia 17 października 2010.
„Obszar problemowy na styku z gminami sąsiednimi” wyróżniony jest w: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, s. 20, oprac. Zespół pod kier.
R. Kuzianika.
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Do tej charakterystyki problematyki strefy obrzeżnej, opisanej w literaturze jako strefa
podmiejska lub przejściowa, dorzucić należy kilka nowych aspektów, które powinny być
uwzględniane przy jej zagospodarowywaniu, omówionych we wcześniejszych publikacjach
autora.
Należą do nich:
– Wpływ zagospodarowania obrzeży na odbiór miasta poprzez bezpośrednie relacje widokowe, np. w panoramach [18, s. 81–99], jako otoczenie eksponowanych punktów widokowych, lub pośrednie poprzez ukształtowanie podkładu w podświadomości [22] dla
percepcji strefy centralnej.
– Kształtowanie sylwety zespołów zabudowy jako środek orientacji przestrzennej [23].
– Konieczność uwzględniania rezerw miejsc postojowych, również w decyzjach WZiZT,
proporcjonalnie do wzrastającego nasycenia samochodami, szczególnie w strefie obrzeżnej, dla której jest to dominujący środek komunikacji [15, s. 291–295].
– Waga estetyki, konieczność znajdowania czynników harmonizujących jako kształtujących poczucie ładu przestrzennego wpływające na komfort życia [13, s. 169; 14, s. 139].
– Wpływ ukształtowania przestrzeni na poczucie tożsamości lokalnej [11, s. 14; 12, s. 69]
poprzez wprowadzanie elementów wiążących w ramach jednostek osiedleńczych oraz
czynników odróżniających je od siebie.
Wspomnieć jeszcze należy, że w miejscowościach ulegających najsilniejszej urbanizacji
zanika opisane przez T. Bajwoluka oparcie się na istniejącej strukturze wsi. Przedstawiony
na zdjęciu fragment pól, rozdzielający tradycyjne ciągi zabudowy biegnące wzdłuż dróg, po
zapełnieniu przewidzianym w MPZP zatrze całkowicie czytelność wcześniejszych układów
planistycznych Bibic i Węgrzc. Proces ten wpłynie negatywnie na wspomniane poczucie
identyfikacji mieszkańców z konkretną jednostką osadniczą. Identyfikacja taka utrzymywała
się dłużej na terenach wiejskich niż w blokowiskach miejskich.
Trafna i dość szczegółowa diagnoza problemów strefy obrzeżnej, szczególnie Krakowa,
zawarta w literaturze przedmiotu skłania do zastanowienia nad możliwościami zatrzymania negatywnych tendencji i sformułowania nowych wytycznych, a nawet koncepcji przestrzennych
[1, s. 109].
Ciekawą ideę miast na wsi zaproponował Marek Kowicki [9, s. 241–247]. Inspiracja
włoskimi miasteczkami rolniczymi, bo tak można określić to połączenie formy zabudowy
i funkcji, budzi bardzo pozytywne konotacje. Byłaby realizacją słusznej zasady ograniczania
rozproszenia przez intensyfikowanie zabudowy w celu zachowania odpowiedniej ilości terenów zielonych pod rolnictwo (w strefie wiejskiej) lub pod rekreację i komunikację (w strefie
obrzeżnej). Wydaje się jednak, że w Polsce jednym z ważniejszych powodów przenoszenia
się poza miasto jest chęć posiadania domu wolno stojącego lub ewentualnie szeregowego
i własnej działki w sąsiedztwie (przynajmniej teoretycznie) otwartych terenów zielonych.
Niestety ta ostatnia cecha nie jest realizowana w przedstawionych wcześniej terenach mieszkaniowych północnej strefy obrzeżnej Krakowa. To jeden z istotnych mankamentów obowiązujących planów zagospodarowania. Idea miasteczek rolniczych, jeśliby przyjąć sugerowane
przez Howarda (a ta piękna idea miasta-ogrodu nadal ma wpływ na koncepcje nowych form
organizacji miejsc zamieszkania dużych skupisk ludzi6) ograniczenie do 32 tys. mieszkań6

Por.: „Choć w Wielkiej Brytanii za życia Howarda zrealizowano według jego wytycznych zaledwie
dwa miasta ogrody, to jego koncepcja w znaczący sposób oddziałuje do dziś”; A. Czyżewski, Nowa-
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ców, realizowana w sposób, jaki widzimy np. w Bibicach, budzi niepokój. Już liczba 10 000
ludzi na 130 ha ciągłej zabudowy jednorodzinnej odcina większość tych domów od widoku
otwartego krajobrazu.

3. Koncepcja
Tezą autora jest konieczność wypracowania formuły nowego typu tkanki osiedleńczej
dla stref obrzeżnych. Powinna ona łączyć możliwość spełnienia słusznych założeń teoretycznych (socjologicznych, formalnych, funkcjonalnych, wymogów strategii metropolitalnej) z realiami dążeń i upodobań ludzi. Jej cechy powinny zabezpieczać przed pułapkami
i negatywnymi konsekwencjami obecnego sposobu realizacji terenów mieszkaniowych.
W największym skrócie propozycja ta polega na nawiązaniu do tradycji i form osiedli
wiejskich, a nie miasteczkowych. To, co wiąże te koncepcje (archetyp miejski versus archetyp wiejski), to skupienie zabudowy w celu uwolnienia przestrzeni otwartych oraz – co bardzo ważne – stworzenie samodzielnych, formalnie jednorodnych jednostek osiedleńczych,
funkcjonalnie niezależnych i wizualnie oddzielonych od sąsiednich. Jest to największe wyzwanie w stosunku do obecnej planistyki, tworzącej m.in. pod Krakowem ogromne amorficzne połacie typu urban sprawl. Jest to zjawisko tym bardziej niekorzystne, że przecina tradycję kulturowo-przestrzenną. Amerykańskie suburbia rozlewają się na ogół na ogromnych,
wolnych przestrzeniach. W Polsce zacierają już istniejącą, historyczną tradycję osiedleńczą.
Zanikają nie tylko kształty wsi o kilkusetletniej historii, ale również ich lokalna tożsamość.
Za pewien czas, raczej krótki, jeśli nie będziemy temu przeciwdziałać, będzie można strawestować słynne zdanie ze sztuki Alfreda Jarry’ego [30]: „Gdzie mieszkasz? Nigdzie, czyli
pod Krakowem”. Rozwiązania przestrzenne mają konsekwencje socjologiczne, wielokrotnie
opisywane w kontekście blokowych osiedli miejskich, w których utrudniona identyfikacja
z miejscem zaowocowała patologiami społecznymi.
To co różni te koncepcje, to skala i charakter. Ich wielkość powinna – zdaniem autora –
być bardziej kameralna, umożliwiająca łatwiejsze tworzenie więzi społecznych i zarządzanie
wspólnotowe. Nie na darmo dla greckiego polis, wzoru demokracji bezpośredniej, Arystoteles zalecał wielkość określoną przez zasięg głosu posłańca7.
Druga różniąca cecha to charakter zabudowy. Teoretycznie słuszne dążenie do intensyfikacji zderza się z presją inwestorów, którzy chcą mieszkać w domach jednorodzinnych
na wydzielonych działkach z ogródkiem. To forma zabudowy wiejskiej, choć takie stwierdzenie może budzić u tych inwestorów pewną niechęć.
Kompromisem może być zróżnicowanie gęstości przez stosowanie zabudowy wolno stojącej, przez bliźniaczą do szeregowej, ale nie w sposób przypadkowy, zależny od dewelopera,
lecz świadomie w celu zbudowania czytelnej kompozycji organizmu osiedleńczego. Zwiększona intensywność i funkcje usługowe powinny podkreślać strefę centralną. Jest to następny

7

torzy: napięcia między teorią a praktyką, [w:] Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, seria
Design/Projektowania Fundacji Bęc Zmiana, s. 250.
„W Polityce Arystotelesa pada uwaga o tym, że idealna polis nie powinna być większa, niż może
sięgnąć okrzyk posłańca”; D. London, Umiarkowana zmiana jest bardziej radykalna niż radykalna
myśl bez żadnej zmiany, [w:] Coś które nadchodzi..., s. 216.
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sposób zaznaczania podziału na jednostki przestrzenno-funkcjonalne zamiast amorficznego,
monokulturowego dywanu zabudowy „sypialnianej”.
Podział na jednostki musi być wyraźnie zaznaczony pasami wolnymi od zabudowy. Pełnić one powinny jeszcze kilka dodatkowych funkcji. Pierwsza to zbliżenie zieleni do siedlisk,
umożliwiające kontakt z nią dla większości mieszkańców, jeden z kilku ważniejszych motywów wyprowadzki poza miasto. Druga to umożliwienie swobodnego przepływu ludzi w celach rekreacyjnych. Jest to istotne dla miejscowych, ponieważ skraca ich drogę do rekreacji
czynnej. Eksterytorialność takich ciągów jest bardzo ważna dla całej struktury metropolitalnej,
umożliwia bowiem prowadzenie tras pieszych, rowerowych itp. od centrum miasta w krajobraz
otwarty. Brak takich promienistych i obwodowych kanałów komunikacyjnych odcina lub poważnie utrudnia rekreację mieszkańcom strefy centralnej [zob. 16, s. 115; 17, s. 329–334]. Jest
to niestety cecha tworzonych i obowiązujących planów w gminach otaczających Kraków. Plany
te nie uwzględniają wylotów ciągów rekreacyjnych, optymistycznie sugerowanych w Studium
Uwarunkowań dla Krakowa.
Czytelność jednostki osiedleńczej powinna być jeszcze podkreślona środkami kompozycyjnymi. Pierwszy to budowanie układu o widocznych granicach jako zamkniętych całości, a więc mających własną kulminację przestrzenną, służącą również jako odróżniający
reper wspomagający orientację. Kulminacja taka, akcentowana np. wysokościowo, powinna
współgrać z treścią, tzn. zaznaczać miejsce o innej funkcji (usługowej, handlowej, społecznej itp.). Jest to kontynuacja tradycji historycznej kształtowania miast i wsi. Tradycji, która
została po wielu tysiącach lat przerwana właśnie w monokulturowych, podmiejskich terenach mieszkaniowych i niestety w wielu ostatnio zatwierdzanych planach zagospodarowania. Powinno się ponownie docenić wartość sylwety jednostki osiedleńczej jako wyróżnika
i nośnika estetycznego [18, s. 81–99; 19, il. 7]. Dodatkowo tożsamość jednostek powinna być
wzmacniana nazewnictwem. Nie ulic, jak w mieście, co pozwala na rozciąganie struktury
w nieskończoność. Identyfikacja powinna być wzorowana na tradycji wiejskich przysiółków,
najlepiej gdyby wykorzystywała już istniejące, jak np. w omawianym rejonie Bibic: Zagaje,
Czekaj, Kamieniec itd.
Ostatnim i, zdaniem autora, jednym z najważniejszych środków oddziaływania wizualnego na poczucie ładu przestrzennego (ale również na zaznaczanie odrębności, czyli budowanie tożsamości psychicznej i orientacji przestrzennej) jest odpowiednie stosowanie materiału
i koloru w architekturze. Zostało ono omówione we wcześniejszej części i w licznych publikacjach autora, będących wynikiem wieloletnich badań tego zagadnienia.
W wypadku koncepcji osiedleńczej dla strefy obrzeżnej materiał i kolor powinny być
stosowane jako czynnik integrujący w ramach poszczególnych jednostek czy ich grup.
Ewentualne zróżnicowania powinny przebiegać pomiędzy jednostkami przestrzennymi z zachowaniem ostrożności i kontroli harmonii kolorystycznej w szerokich widokach krajobrazowych. Zasada ta wspomogłaby czytelność struktur i przede wszystkim ograniczyłaby chaos
wizualny charakterystyczny dla obecnie powstającej zabudowy. Przedstawione na zdjęciach
przykłady przedsięwzięć inwestycyjnych wykazują wewnętrzną jednolitość i przypadkową
odmienność w stosunku do innych. Stosowanie koloru nie jest w żadnym przypadku konsekwencją nadrzędnej myśli kompozycyjnej dla większego obszaru. Jest to dotkliwa wada
tworzonych planów, w których wspomina się o ograniczeniach kolorystycznych, ale ostatecznie pozostawia się efekt końcowy przypadkowi (czyli partykularnej decyzji dewelopera).
Doświadczenia autora potwierdzają, że kolor np. dachu nie jest elementem egzekwowanym
przez nadzór budowlany [20, s. 177–182]. Jest to lekceważenie zapisów ustawowych.
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Powinno się w większym stopniu docenić przykłady zagraniczne. Dowodzą one, jak
jednolitość materiałowo-kolorystyczna zwiększa atrakcyjność miejscowości albo pozwala
ograniczyć dezorganizujące oddziaływanie innych niekorzystnych cech zespołów zabudowy (jak nadmierne zróżnicowania gabarytów, kształtu brył i charakteru architektury, jak np.
w Chorwacji [21]).
4. Podsumowanie
Przedstawiona koncepcja nowej formy osiedleńczej dla strefy obrzeżnej jest wynikiem
prac badawczych i publikacji autora z okresu ponad 30 lat. Cytowane publikacje, jakkolwiek
przypisywane do tematów konferencji z podziałem na urbanistyczne i ruralistyczne, dotyczą uniwersalnych problemów przestrzennych i praw percepcji. Formalne podziały tematyki
w swej istocie są nieadekwatne do rzeczywistości, która nie podporządkowuje się granicom
administracyjnym. Dotyczy to szczególnie stref obrzeżnych, które nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu zarówno od przyległych miast, jak i terenów wiejskich i otwartego krajobrazu.
W celu podkreślenia tej specyfiki autor postuluje poszukiwanie nowej nazwy dla jednostek osadniczych w strefie obrzeżnej, równoprawnej z miastem i wsią. Nazwa „osiedle”
może być używana, ale jest obciążona negatywnymi skojarzeniami z osiedlami blokowej
zabudowy wielorodzinnej w miastach.
Zdając sobie sprawę z jej kontrowersyjności (poszukiwanie neologizmu oddającego wyjściową intencję traktować należy jako inicjację dyskusji i wyzwanie dla językoznawców),
autor proponuje nazwę „polisiółek” odwołującą się do uniwersalnej nazwy polis, kojarzącej
się z pierwiastkiem miejskim, i do przysiółku o korzeniach wiejskich. Każdy z tych archetypów zawiera te same istotne cechy strukturalne: lokalną tożsamość podkreśloną odrębnością przestrzenną i socjalną, wyrażoną nazwą własną, oraz w założeniu pewną jednorodność
wizualną, najlepiej podkreślaną kolorem i materiałem, pozytywnie sprawdzoną w rozwoju
historycznym.
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Ill. 1. The northern outskirt zone of Cracow – region of Pasternik and Tonie. Source: https://maps.
google.pl/?mid=1368785285 (access: 16.04.2014)
Il. 1. Północna strefa obrzeżna Krakowa – obszar Pasternik, Tonie. Źródło: https://maps.google.
pl/?mid=1368785285 (dostęp: 16.04.2014)

Ill. 2. P1 Multi-family development on Starego Dębu Street. Source: http://maps.geoportal.gov.pl/
webclient/ (access: 16.04.2014)
Il. 2. P1 Zabudowa wielorodzinna ul. Starego Dębu. Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
(dostęp: 16.04.2014)
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Ill. 3. P 6, 7 Multi-family development on Chełmońskiego Street and Kiwerskiego Street. Source:
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ (access: 16.04.2014)
Il. 3. P 6, 7 Zabudowa wielorodzinna ul. Chełmońskiego, Kiwerskiego. Źródło: http://maps.geoportal.
gov.pl/webclient/ (dostęp: 16.04.2014)

Ill. 4. Z1-Z4 Zielonki. Source: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ (access: 16.04.2014)
Il. 4. Z1-Z4 Zielonki. Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ (dostęp: 16.04.2014)
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Ill. 5. Węgrzce W1, W2. Source: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ (access: 16.04.2014)
Il. 5. Węgrzce 1, 2. Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ (dostęp: 16.04.2014)

Ill. 6. B1-B6 Bibice. Source: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ (access: 16.04.2014)
Il. 6. B1-B5 Bibice. Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ (dostęp: 16.04.2014)
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Ill. 7. Seget Vranjica, Croatia – integration of various shapes with the use of colour and material of
roofing. A vertical element (tower) as a dominant of the village space composition (photo by
M. Petelenz)
Il. 7. Seget Vranjica, Chorwacja – zintegrowanie zróżnicowanych brył przy pomocy koloru i materiału
dachów, akcent wysokościowy jako dominanta kompozycji osiedla (fot. M. Petelenz)
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FACTORS AFFECTING THE VISUAL PERCEPTION
OF COLOUR IN RURAL ARCHITECTURE AND LANDSCAPE
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ODBIÓR WIZUALNY
KOLORU W ARCHITEKTURZE I KRAJOBRAZIE WSI

Abstract
The main objective of this article is to systematize and present some factors affecting the visual perception
of colour in space, which should always be taken into consideration by planners, architects, as well as
investors – in both the analysis and designing of the project. Because of the far reach of the issue the main
problems are covered only briefly, focusing more on those elements that are important for the design of
the architectural colour in rural areas. Although the detailed study area was limited mainly to the South
Polish villages, contemporary colours follow similar rules throughout Poland. Therefore, it seems that
this presentation can be a starting point for further research on the impact of these factors on colour in
architecture and establishing universal guidelines in this area.
Keywords: colour in rural architecture and landscape, visual perception of colour in space
Streszczenie
Głównym celem artykułu jest usystematyzowanie i zaprezentowanie wybranych czynników wpływających
na wizualny odbiór koloru w przestrzeni, które powinny być uwzględniane przez planistów, architektów czy
inwestorów – zarówno przy analizowaniu koloru, jak i przy jego projektowaniu. Ze względu na obszerność
rozpatrywanych zagadnień problematykę tę ujęto hasłowo, koncentrując się jedynie na tych elementach,
które są istotne dla projektowania koloru architektury na terenach wiejskich. Chociaż obszar szczegółowych
badań ograniczał się głównie do wsi Polski Południowej, to jednak kolorystyka współczesnej architektury
podlega podobnym przemianom na terenie całej Polski. Wydaje się zatem, że niniejsze opracowanie może
być punktem wyjścia do dalszych badań nad wpływem tych czynników na barwę w architekturze oraz
ustaleniem pewnych uniwersalnych wytycznych w tym zakresie.
Słowa kluczowe: kolor w architekturze i krajobrazie wsi, percepcja barwy w przestrzeni
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1. Introduction
The village can be likened to an unfinished picture, in which each rash brushstroke may
undermine the fragile balance of the whole, which consists of elements of the environment
– both the architecture of nature and elements shaped by hand (human architecture).
Colour belongs to both types of elements as a link between the natural and the human
world. [27] The colour, in rural landscapes, of the architectural units is widely understood
as a composition of colours which consists of a number of elements. Outside colour or
environmental colour consists of the regional colours of the elements of nature – earth,
water, sky, plants, as well as items made or transformed as a result of human activity –
including architecture. So, the overall colour effect in the external environment depends on
many factors – the colour itself, neighboring colours, background colour, the light sources,
and the observer. The power of colour experience depends on the saturation and lightness
of the given hue, the material, surface structure, location, and size of the colour plane,
as well as the function of the host form of the colour. The exposure to sunrays of the
individual walls of architectural objects is also relevant e.g. a natural, very strong contrast
between the sunlit and shaded walls of the object have a direct impact on the appearance
of the colours.
When dealing with external colour it is also important to distinguish between perceived
colour, depending on environmental and lighting conditions – and inherent colour. The
perceived colour of an object consists of inherent colour, colour-tone and a variety of related
reflections. The inherent colour is measurable with colourimeter or using the colour sampler.
It may seem that, during the design process, it is practically impossible to foresee the
transformation of a colour in real architectural space. However, it is possible to distinguish
certain factors affecting the reception of colour in space, which should always be taken
into consideration in both the analysis and designing of the colour. R. Husarski divides
these factors into external (dependent on the surroundings) and internal – which result from
the structure of the human brain and eye, as well as individual sensitivity and the mental
attitude of the observer [10]. Therefore, it is possible to distinguish the following groups
of factors which influence the perception of colour in space1:
a) colour parameters – colour attributes:
– hue,
– value, lightness,
– chroma, saturation,
– greyness [8];
b) external factors – objective:
– light,
– distance,
– surface – texture, size, shape, location;
c) internal factors – associated with colour perception:
– the figure – background rule,
– apparent colour temperature, weight, and distance,
– apparent temperature: warm and cold colours,
1

Individual factors has been compiled from the following references: Lancaster 1996, Husarski 1988,
Duttmann 1981, Mizia 1983, Porter 1982, Zeugner 1965.
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– apparent weight: heavy and light colours,
– apparent distance: far and near colours;
d) phenomena associated with colour interaction:
– contrast and harmony,
– colour harmony experience issues;
e) colour variability:
– actual,
– apparent;
f) subjective factors:
– personal experiences and colour preferences of observer,
– relation between the colour and the function of the object or its part.
2. Colour parameters – colour attributes: hue, lightness, saturation
2.1. Hue
In pre-industrial times, the number of colours in the human environment was limited
to those considered natural – associated with the colour of material or mineral dyes. The
19th century produced an abundance of scientific discoveries used for industrial purposes.
Inorganic pigments based on the compounds of chromium, cadmium, cobalt, zinc, copper,
and even arsenic appeared on a wide scale. Therefore, the colour palette of the currently
available materials became more extensive, requiring a greater sense of colour for the
harmonisation of various hues than before. Pure colours with an unambiguous hue are rare
in nature. Natural materials have a rich micropolychrome – a stone or wooden wall has
numerous hues of the same colour [27]. There are also differences caused by the type of
tree or stone that the colour originates from. The visual reception of even a largely natural
plane is generally not tiresome due to its diversity. For example, brick and shingle are
perceived as natural materials, because their shades fall under the so-called earth tones
and are associated with broken shades present in nature [4]. From the viewpoint of rural
landscape, artificial shades – the colours which are not present in nature, the use of which
in rural architecture often produces a hard to reverse spatial dissonance – are a significant
problem. The colours perceived as primary, the foundations for others, are red, yellow
blue and green.
Red – R
In nature, red often appears as the colour of flowers and ripe fruit. Being the colour of
numerous minerals, it is also associated with Earth tones. Together with white and black, red
has been used by humans from the earliest days. It also has broad symbolism. Red was used
as a pigment acquired mainly from iron oxides in ancient times. Later, it became popular
as the protective colour of steel elements (red lead). Red is also commonly used in roofing,
which can be associated with the popularisation of ceramic roof tiles (particularly in Europe).
In Poland it is mostly present as the material tone of brick and clinker. It is favoured light over
dark in plaster – in shades of pink – but appears in bricklike materials more frequently than
purple shades. In its pure form, red is used in Polish rural houses mainly as detail colouring,
although there are also examples of its use on large wall surfaces especially in modern
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housing. Due to its complementary contrast with green, saturated red provides landscapes
with a strong accent, although it is much less legible than e.g. white and yellow, since it is the
first to grow dark in the evening (the so-called Purkinje effect).
Yellow – Y
Yellow is present in numerous mineral compounds, such as sulphur, gold, and
arsenic sulphide. Much like red, it is an earth tone. Various hues of yellow are present in
almost all natural materials; it is also a common tone in the world of plants and animals.
Just like red, it has been a primary colour since ancient times. After white, yellow is
the most visible colour in landscapes, especially with high saturation. It also holds the
greatest proper lightness. As the colour of thatches, new shingles, and wooden beams,
yellow is strongly associated with the colours of traditional rural Polish architecture. It is
currently very popular as the colour of plaster and facade paints particularly in warm hues
toward orange and red, but also as yellow green. However, its contemporary application
as the colour of sheet metal roofing does not provide good results in Polish landscape, due
to the great saturation of available hues.
Blue – B
Blue is mainly associated with being the colour of the sky and water. It is present
in nature as the tone of many flowers, but this is usually a light blue, and almost never
a turquoise hue. Natural blue dyes, such as e.g. indigo, used to be called “hidden tones”,
since their production required chemical reactions. In Poland, the colour blue is associated
with the traditional wooden architecture of the rural surroundings of Kraków, where it
was most likely produced from the mineral vivianite and by mixing ultramarine with the
lime used to whiten wooden beams of the framework. Such common use of this tone in
traditional architecture is globally unique, since it was commonly perceived as “expensive”,
and rarely used to colour walls. On the other hand, there is no tradition in Poland of the
use of this tone in roofing, thus the contemporary application in roof covering – mainly of
sheet metal – is something new.
Green – G
Green is considered the colour of life that gives the eye the greatest rest. In full
daylight, the eye is most sensitive to the yellow-green tone. The numbers of green hues are
almost unlimited in nature – from the yellowish green of grass to the dark green of forests.
In architecture, green roofs are traditionally associated with the light tone of patinated
copper on sacred buildings. Contemporary “green” colouring suggests a roof covered with
plants. Polish rural architecture does not have a tradition of green roofs and they are not
commonly used today. Green walls are relatively rare in traditional architecture – green
is mainly used as the colour of details. In southern Poland, the only area where green
walls are relatively common is that of Krynica. Today, green is used more commonly, but
only certain hues of this colour can be received positively. In general, these are yellow
green tones, almost never green blue tones, as they are rare in nature and often perceived
as artificial hues. Green is often used in architectural structures to blend them with their
surroundings (camouflage). However, such actions do not always produce the desired
result, since it is difficult to find a shade of green which would harmonise with all of the
numerous hues of the colour present in nature.
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2.2. Lightness
Lightness diversity allows for the recognition of object shapes. Basic colour shades do
not have the same proper lightness. Lightness tends to change with changes of the source,
direction, and light distance, and the colour may appear lighter or darker depending on
its surroundings. Experiments have shown that lightness has the greatest influence on
the perception of colours in space. Its significance is most visible in open landscapes and
distant objects – thus making it a particularly important parameter in the visual perception
of objects in rural landscapes. This is because the human eye has a tendency of directing
itself automatically towards lighter colours, which are easier to notice. There are many levels
of lightness in landscapes – from the black forest wall to the glaring white of snow; however,
they are dominated by medium values2. Traditionally, the roofs of buildings were darker than
their walls, and this rule is respected in most cases in today’s Polish rural architecture. Light
tones can even be more visible than pure saturated colours; therefore, extremely light colours
in the landscape may disturb the natural colour harmony of rural areas. The establishment of
the lightness contrast level in the composition of rural colours is one of the most important
tasks of planners. Obviously, the juxtaposition of white and black provides the greatest
lightness contrast.
White – W
White used in architecture has three attributes – purity, simplicity, and sensitivity to
light. Purity is shown through the unambiguousness of the symbolism of a white work of
architecture, on both small and large scale. Simplicity is present in the clear contrasts and
defined forms. Sensitivity to light produces changeability with light and shadow games
incomparable with other colours and the associated appearance of reflexes of various
colours on white architectural forms. White is the colour with the strongest reflection of
light. Visually, it provides a sense of cleanliness and relaxation, and in practice creates
a natural barrier between heated air and the inside of a building, which is taken advantage
of in many regions with hot climate. Pure white should be introduced into open landscapes
with the greatest care, despite the fact that many architects believe that white is the most
architectural colour. There is also a long tradition of whitewashing wooden buildings
throughout the world. However, in case of Polish village the small scale of traditional
buildings (which were usually single-storey) and the roofs with large eaves, usually in
a dark colour, dominating overhead, should be taken into consideration. The farmsteads
were usually drowned in green, while the colourful entrance gardens looked great against
the background of whitewashed walls. In the case of Polish manor complexes, which
were also traditionally white, this colour was the symbol of quiet isolation, solitude, and
security. White is the right colour for a single architectural structure composed as an
accent or dominant. However, a large number of white buildings in view can cause a sense
of chaos, if they are functioning in a compositional arrangement as an unordered group of
architectural and landscape accents [27].
Black – S
The colour black is common in architecture together with white, as an element of contrast.
This colour appeared in the traditional architecture of certain Polish regions, which secured
2

In scope of the tone lightness in the landscape of Great Britain, A.C. Hardy specified that the “value”
parameter on the Munsell scale falls between 4 and 8 (with 0 = black and 10 = white) [13].
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wooden framework with tar or petroleum. Wood itself also grew dark frequently under the
impact of atmospheric conditions or impregnations, which resulted in black wall or roof
surfaces. The dark walls often clearly contrasted with the white window frames or gaps
between the beams. The beams in the structure of the so-called “Prussian wall” were also
painted black, to provide contrast to the lighter filling. Today, the colour black is often used as
the colour of roof covers – sheet metal, roofing paper, and bituminous roof tiles. This colour
is particularly common in regions which traditionally used shingles or lath (e.g. Podhale).
Black as the colour of wall surfaces is currently more common in new buildings. However,
it is most frequently used to paint the elements located in front of the proper, lighter plane
of the wall, such as balcony balustrades, grates, gutters, windowsills, ornaments, and other
finishing details.
2.3. Saturation (chroma)
Mies van der Rohe’s famous statement that less is more seems true for colour intensity.
Strong and intensive colours focus attention due to their freshness and brightness, thus they
are usually reserved for small surfaces3. This rule is also true in nature, where large planes
of toned-down colours, e.g. grass or the green of trees, host multicolour, saturated accents
of flowers and fruit. Grey has the lowest saturation; therefore, it is a neutral tone in open
landscapes. The following colour groups of the so-called colour family are distinguished
depending on the relations between lightness and saturation: pale tones, pastel tones, rich
tones, greyish tones, and lively tones. The so-called greyness level is a parameter similar
to saturation, but it is also dependent on lightness and hue. A higher greyness level does
not reduce the aesthetic value of a colour – it is simply another property of the given
colour hue.
3. Objective factors – light, distance, surface (texture, size, shape)
3.1. Light4
Light allows objects to be perceived in three dimensions and makes colours visible. The
colour of the given surface depends on which part of the visible light rays is absorbed, and
which is reflected. The light reflection properties of surfaces depend on their texture – porous
surfaces disperse light in various directions, smooth surfaces (e.g. reflective glass, sheet metal
etc.) reflect it back to the observer. Wet and smooth surfaces reflect light more; therefore,
their colours seem more saturated than those of porous materials.
In open landscapes, the object’s colour strongly depends on the colour of natural light,
its direction and intensity, and the level of atmospheric pollution. During the day, a light
spectrum changes its properties. It is white-blue in the morning, white-yellow at noon,
may become greyish with cloudy skies, and is slightly orange in the evening. The colour
3

4

It was suggested by both Oswald and Munsell – authors of the theories of the colours harmony.
According to O. Jones: use of the strong, prime colours is typical for peak moments in the development
of a given civilization [13].
About light in architecture specifically wrote: [24, 28].
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of light also varies in different parts of the world – it is rather cooler and more blue in
northern countries, and more yellow and warmer in northern regions [19]. Natural daylight
is composed of sunlight and the light reflected from the atmosphere. Illuminating a surface,
direct sunlight provides a deep shade, while illustrating the structure and form of an object.
Reflected and dispersed light, which is more common, provides a weak shade, visually
flattens the form, and integrates it with its background. The proportions of direct sunlight
towards reflected sunlight fluctuates depending on the geographic location and atmospheric
pollution – e.g. fog, clouds, and dust disperse the light. Contemporary atmospheric pollution
leads the blue of the sky to fade, as it becomes a white and grey shade, which is particularly
visible in big cities.
“The best distinction of tones is provided by a medium location of the sun” [32]. When
there is too much light, colours seem washed out, faded, and yellowish; when there is not
enough light, colours are not well visible. “With bright lights, the eye is blinded and its
ability to distinguish colours is reduced” [32]. For this reason, pure and glaring colours are
not blinding in strong sunlight, while they would seem too loud in a mild climate zone.
“In the evening, red is the first to lose its tone, followed by the glaring colour yellow. The
last to turn grey are green and light blue. However, these colours seem lighter in the evening
than during the day” [32]. This is why at dusk, the colour red is perceived as black and blue is
seen as light grey. Illuminated elements interact through light reflection, shading, absorption,
or permitting a certain amount of light to go through. The term cesia5 has been created to
define the material properties associated with diverse light dispersion, such as translucency,
illumination, reflection, or absorption.
The light factor may be recognised in colour designing through the orientation of the
objects and choice of colours depending on the insolation of the facade. A facade oriented to
the east receives the bright light of the morning and reflects it into the direction of the shaded
facade located in front of it. The west facade receives the slightly dimmed reddish evening
light. The north facade usually receives the least light, which is why it may be painted with
the brightest colour. The south facade can even receive an intensive, shining colour, since its
visual impact will be greatly reduced due to the strongest light.
3.2. Distance
The location of the observer in space conditions his perception of colour. Colour
perception changing with the growing distance concerns all materials, particularly natural
ones, since the observer gradually loses the ability to see their micropolychromes and porous
texture. The three-dimensional appearance of bodies is also lost with great distance – far
view is perceived more as flat colour planes. In cases of great distance from the object, the
lightness parameter becomes crucial, as even the strongest colour contrast loses its effect and
small patterns quickly integrate with the background. A colour seen from a great distance
loses its intensity, and its hue approaches the closest achromatic tone – white, black, or grey.
Pure colours are not affected much by the distance and atmosphere, therefore they play a key
role in composition. Growing distance mixes the colours optically – they become similar
and subject to air perspective, becoming blue-green. Therefore, the subtle diversity of colour
tones may be perceived from only a small distance.
5

C. Janello coined the term [3, 15].
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3.3. Surface – texture, size, shape, location
Texture of a coloured plane
Visual reception of colour is associated with the perception of texture – the view of
a smoothly plastered wall painted red is experienced in a different way by the observer
than a red brick wall (even one from neatly laid facing tile) [21]. Therefore, colour
differentiation may also occur through the composition of various materials and textures,
e.g. plaster + stone, plaster + wood, stone + concrete, metal + plaster + stone, as well
as smooth + porous, shiny + matt, transparent + massive. The texture differences also
differentiate old and new materials, as well as natural (such as stone, wood) materials with
heterogeneous colours and artificial ones, which are usually covered with a uniform colour
(e.g. metals, glass, plastic, facade paint and lining etc.). Certain surfaces made of small
elements, e.g. brick, provide visual experiences similar to natural materials. Through its rich
micropolychrome – small intervals of colours, mainly light ones – the porous texture makes
the colour surface similar to those encountered in nature. The appearance of the texture
changes with the observing distance – as the observer grows distant, the differences of the
micropolychromes cease to be visible, and the received colour is the result of an optical
mix of the creating colours and the effect of the air perspective. The composition of similar
colours on different materials does not provide identical results, since “the same colours on
various materials: fabric, stone, wood, provide different sensations” [32]. Intensive colours
are particularly glaring on smooth, shiny surfaces such as enamel, coloured glass, tiles,
clinker, or plastic. Meanwhile, matt, coarse-grained, or fibrous textures such as plaster, raw
brick, concrete, or coarse rock harmonise better with less saturated colours, similar to the
shades encountered in nature [21]. Therefore, the selection of the material creates a certain
limitation in the choice of the colour right away.
Size, shape, and proportions of coloured plane
The walls and roofs of architectural buildings may be perceived as colour surfaces, the
colour composition of which may be harmonious or chaotic depending on their size, shape,
and spatial orientation. J.W. Goethe’s colour theory suggested simple proportions among
individual hues in order to achieve balanced composition (with consideration of such colour
properties as apparent temperature, weight, or distance)6. Paintings – particularly abstract
paintings – may serve as an example of the balance of proportions, size, and shape of colour
surfaces up to the achievement of balance in all elements of the composition, as their reception
is very similar to the reception of architecture7.
The relation between the colour and the colour surface size changes with its distance
from the observer and the hue of the tone, e.g. a lightly coloured object located on a dark
background seems much bigger than the same object in a dark tone located on a light
background (the irradiation effect).
It is obvious that the effect of a small plane of the given colour is smaller than that of
a large one, but even a small spot of a glaring or contrasting colour can dominate a much
larger plane in a calm, neutral colour [18]. The colour covering a small surface is received
by the observer as less intensive than the same shade on a large surface. When it comes to
lightness changes depending on the sample size, this issue is somewhat more complicated,
6
7

Yellow – 9, Orange – 8, Red – 6, Purple – 3, Blue – 4, Green – 6 [13].
Compare [25].
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although it can be said that the colours on a small sample seem warmer and less saturated
than on e.g. the large surface of a facade.
The sizes and proportions of the building walls and roofs are crucial in the visual reception
of rural complexes. During the last century, the horizontal, low buildings with dominating
roofs of traditional Polish rural architecture have been replaced with cubic arrangements with
large wall surfaces, the large, light planes of which became clear against the background of
green areas and the sky.
Location of the colour plane
The location of the surface in relation to the source of light and the observer is also
important to colour reception. There are three basic observation positions for a given view –
from below, at level, and above [2]:
– above – birds’ eye view or from a large distance (panoramic view),
– above (e.g. the perspective of a person looking out a window),
– at level – from the front (facade colour),
– at level – from street perspective (apparent colour of a building complex),
– below (e.g. the perspective of a person walking down the street looking up).
4. Factors associated with colour perception – the “figure–background” rule,
apparent temperature, weight, and movement of colours
4.1. The “figure and background” (“accent–background”) rule
According to E. Rubin’s form theory, the observer subconsciously searches the space for
a distinct object – a figure on a background, which is perceived as bigger and less defined
in detail [18]. If the “accent–background” dependency is clearly specified, the given view
is perceived positively. If there are too many accents, the sense of chaos may appear. The
accent does not have to be an individual object – it may be an object complex or a detail
on the background of a wall. The size of the accent depends on its observing distance. The
usual background for architectural rural buildings is the surrounding landscape. In turn,
rural buildings usually serve as the background for colourful entrance gardens. We always
receive rural buildings in the context of the landscape – on the scale of either the entire
complex, or an individual building on a residential plot. The “plane” colours of the walls
and roofs are dominating, and, as the accents, this is why they should be chosen in close
association with the “background”. The factors forming the visual bond between the “object”
and the “background” include not just the colour, but also the scale, proportion, and texture
of the materials. The last factor is particularly important due to the frequently appearing
strong contrast between the texture of the plants and natural construction materials – with
matt surfaces and usually horizontal arrangement – with the contemporary materials with
a smooth, shiny surface, highly saturated colours, and vertical element arrangement.
4.2. Apparent colour temperature, weight, and distance
M. Mizia writes the following about the sensations produced by colours: “Colours
provide the sense of movement – they may apparently bring objects near, make them distant,
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disperse and focus them. Some give the feeling of warmth, others of cold. They also have
apparent weight – they seem light or heavy – they can raise or overwhelm. It is possible
to correct architectural shortcomings by using these optical sensations through the proper
colour selection” [18].
Apparent colour temperature – warm and cold colours
W. Kandinsky understood colour temperature as its tendency to near the cold pole – blue
or the warm pole – yellow [5, 31]; however, in reality, every colour may seem colder or
warmer depending on its surroundings. The majority of the colours encountered in nature
are warm tones, which include the earth tone, i.e. the ochre, shades of brown and red, as
well as shades of green. Through the application of natural materials in its construction,
traditional Polish architecture is also mostly covered with warm colours. This is probably
why the facades of contemporary residential buildings in Poland are usually covered with
warm rather than cold tones.
Apparent colour weight – heavy and light colours
The apparent weight of colour changes inversely to the rise of lightness and saturation.
It also depends on the hue – e.g. blue is heavier than green, which in turn is heavier than red.
In Polish rural architecture, heavy tones are usually applied to bases suggesting an association
with the ground, to roofs in relation to the visual cover of the objects, and to supporting
elements – such as columns – in order to enforce the sense of security. In turn, light colours
are usually used for building walls. Through their visual separation of the dark green base
with the light strip of walls, the large, dark, and heavy planes of the roofs of traditional Polish
rural houses seemed to “float” compositionally above the ground.
Apparent colour distance – close and distant colours
As a rule, warm tones provide the sense of closeness, while cold tones make things
seem distant and create space. However, the deciding factor in the “distance” of colours is
saturation. A saturated tone always seems closer, even when compared to a warm colour with
lower saturation. Light colours will also be apparently closer than dark colours. In general,
light and saturated tones move forward, while dark and greyish ones move back. The tone of
blue and green also suggests greater distance through the association with the phenomenon
of the air perspective.

5. Mutual colour interaction – contrast and harmony
“The combination of two or more colours forms a ‘chord’, the ‘sound’ of which
depends on the mutual colour relations of its composing elements. The word ‘chord’ is
borrowed from music. We can compare colours to ‘melodies’ when an individual colour
or a colour composition creates a harmonious whole, which is pleasant to view. If the
composition lacks a chromatic unity or if the colour composition does not harmonise, it
is called a colour dissonance, and the composition itself is defined as glaring or loud” [6].
A new colour introduced into space will not only change itself due to the background, but
will also definitively change the colour nature of its surroundings, since it enters various
interactions with its background. It may be harmonious (harmony through analogy) or
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contrastive (harmony through opposition). The differences in visual colour perception
combine with the presence of the contrast of at least one of its elements: hue, lightness, or
saturation. Contrast can be colourful – chromatic – or value-based – achromatic. Colour
contrasts disappear with great differences in values, e.g. the only things seen on the glaring
orange of the evening sky are the dark shapes of the buildings in the same shade [17]. There
is simultaneous contrast, which is associated with the simultaneous and mutual affect of
colour planes, and subsequent contrast, which is called the afterimage. There is also the
phenomenon of chromatic exaltation, which is opposite to the simultaneous contrast and
based on the assimilation of small colour parties to the colours of the surroundings (the von
Bezold effect – the theory of opposition).
J. Itten distinguished seven types of colour contrast8 [11]:
1) hue contrast,
2) lightness contrast (value),
3) complementary colour contrast,
4) warm and cold tone contrast (temperature),
5) simultaneous contrast,
6) saturation (chroma) contrast,
7) proportion (extension) contrast.
J.P. Lenclos also lists the additional quality contrast [14].
Nature often presents very high contrasts, which is associated with the fact that the natural
environment often simultaneously hosts the contrasts of all three parameters of colours. This
contrast is referred to as natural contrast or triple contrast. Architectural design rarely
applies triple contrast, as it favours simple – single-element – contrast, which sees the
change of only one parameter of colours (hue, lightness, or saturation), or binary – double
– contrast, which sees the change of two parameters of colours. There are also two types of
derived contrast:
– simple-derived contrast – which sees the change of all colour parameters, with two of
them only slightly in relation to the change of the third,
– binary-derived contrast – which sees one of the parameters slightly change in
comparison to the change of the others [29, 30].
In order to achieve the most effective and spectacular contrast, the contrasting elements
should cover a relatively small area. It is common knowledge that warm, light, and saturated
tones are more attractive to the eye and better perceived.
The greatest contrast values are achieved through the following compositions:
– for hue – complementing colours,
– for lightness – black and white,
– for saturation – greyness and the colour with the highest chroma (saturation).
5.1. Selected issues of colour harmonization
Numerous researchers of colours have searched for objective above-individual rules
to govern the aesthetics of colour arrangements. Numerous tone harmonisation systems
8

Of course, each of these contrast types can be examined individually, but they appear simultaneously
in most cases. For example, it is difficult to separate the sense of the contrast of hue, lightness, and
proportion in architecture.
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have been created, which – in the opinions of their authors – allowed for combining
colours into beautiful compositions. S. Yoshida writes: “There are no beautiful and ugly
colours – there are only beautiful and ugly compositions” [15]. The problem of the low
usefulness of such systems is based on the analysis of the impact of individual colour
compositions on abstract samples separated from the object. The harmony atlases and
selectors are based on the rules of combinatorics rather than those of harmony. All colour
systems arrange the tones according to their basic attributes, which are hue, lightness, and
saturation. However, such arrangement concerns only uniformly coloured surfaces. None
of the systems recognises certain colour properties, which are closely associated with it,
such as cesia, tincture, or micropolychrome. But these systems form a very good starting
point for experimentation. A system allows for easy testing of the effects of various colour
compositions and combinations, examination of their impact, and creation of a review of
their potential abilities through documentation. A particularly useful harmony selector is
that created by Moon and Spencer, who distinguished the following dependencies among
hues on the colour wheel [8]:
– identicalness – harmony of identity,
– first hue ambiguousness (disharmony),
– similarity – within one section (between the two poles of basic colours) – harmony
through analogy,
– second hue ambiguousness – disharmony,
– contrast – within two sections (one basic colour pole) – harmony through opposition,
– complementary colour contrast (two basic colour poles) – harmony through
opposition.
According to S. Hesselgren, the colour interval, which is the distance between the colours
used in the colour composition, is very important to the positive reception of the colour
composition – in relation to the hue, but to the lightness and saturation as well. According to
Hesselgren, the dependency between the positive reception of a composition and the colour
interval is as follows:
– the lightness interval must be clearly recognisable,
– when the lightness interval is reduced, the saturation and hue interval must rise (an
exception to this is when we care about hue stability),
– there is a composition of saturation and lightness intervals providing harmony for
randomly selected colour tones,
– the size of the colour interval accepted in the composition must provide the sense of
a well-though-out composition,
– a large colour interval emphasises the contrast and enforces the impact of the colour
composition [9].
M. Rzepińska writes the following about the basic issues concerning the mutual colour
relations: “The compositions with a particularly positive effect in colour combinations
are either antagonistic colours, or the juxtapositions of similar and close tones. In the first
instance, the positive effect is produced by large colour intervals, in the second by small and
subtle ones. The harmonious combinations based on opposition have a more ‘optic’ effect,
while combinations which are harmonious through analogy are more ‘emotional’, ‘mood
setting’, and ‘mysterious’ [23].
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6. Colour variability – actual and apparent
The environmental, external colour is a dynamic, fluid, and variable factor. It is always
perceived within defined shapes, compositions, and surroundings. The reception of an object
from outside is never a forever-defined image. It changes over time, depends on the seasons,
time of day, and sometimes even the hour. Therefore, the rural colour landscape is subject to
constant visual transformations. Colour variability can be divided into actual and apparent.
Actual variability is associated with colour aging and changes of the colours covering
facades and roofs – substance replacement, i.e. reconstruction, renovation, finishing, or
ultimately erection of new buildings. Apparent colour variability is associated with changes
of illumination and colour interaction through simultaneous or successive contrast. In rural
complexes, the reception of architectural colours is highly influenced by the colour of the
landscape, which is subject to seasonal changes, constantly transforming the background
of the architecture. Therefore, the seasonal variability of plant colours can fall into both
groups – both real and apparent. Despite the diverse visual reception of colour conditioned by
various factors, colour consistency – i.e. the ability to recognise the proper colour “assigned”
to the object, regardless of its temporary perceived colour – and the associated memory
colour do exist.
6.1.Actual colour variability
Colour aging
This phenomenon is based on the change of the initial colour under the influence of the
environment, particularly warmth, light, and humidity. The aging of natural materials such
as wood, stone, or brick, is perceived as their natural property and has a positive effect on
their visual reception9. The aging of artificial products is mainly associated with the dirtying,
greying, or fading of the colour and production of irregular water stains. Modern materials
are required to have as much durability and resistance to external factors as possible, and,
in consequence, to be less susceptible to colour changes. Due to this, the surface of new
materials is usually smooth – often shiny – coated with a uniform colour. These properties
vary from the natural materials used in rural areas in the past, as those were mostly porous
and matt.
Colour exchange
Colour change is also present in all building renovation and construction works. Today
in Polish villages, roof tiles are subject to frequent replacement due to the elimination of
asbestos roofing. Due to improved material accessibility, it is also common to finish previously
unplastered residential building, mainly those from the 1960s.
6.2. Apparent colour variability
The apparent colour variability is associated with changes in illumination, distance, and
colour interaction – both simultaneous and successive. Colour variability is also present
9

When it comes to copper, patination is a desired occurrence, since it is associated with a complete
change of the colour hue – from brick-red to light green.
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during changes to the size of the coloured surface, for example, in the application of a colour
selected from a small sample on facades. In her studies of changes between the apparent and
actual colour, K. Fridell Anter established that a selected colour seems lighter on a facade
than on a sample; light tones become more white than saturated ones, while dark tones
become more saturated, their lightness changes only slightly, and there are also occurrences
of hue deviations [7].
6.3. Seasonal colour variability
As previously noted, the landscape colour changes are both actual and apparent. The
seasonal colour change actually takes place, while the change of the background colour
changes the visual perception of the rural architecture roofs and facades according to the rule
of colour interaction – through simultaneous and successive contrast. The colour harmony
of natural materials in traditional architecture is analogous in the fall, when the colours
dominating the landscape include yellow and red ochre, as well as light and dark bronze;
it is oppositional in the spring and summer, when the red of the roof tiles and bricks forms
contrast complementing the commonly present green of the grass, trees, and field plants. It
has an identity in the winter, when the landscape and buildings are covered with snow, while
black and white are dominant [1, 4].
7. Subjective factors
7.1. Personal sensations and colour preferences of the observer
“Different observers do not receive the image of an object in the same way. Perception
is conditioned by acquired knowledge, taste, habits, and often a hidden flaw, such as partial
colour-blindness, which limits the sensations provided by certain colours, or aniseikonia,
which disturbs the perception of object size. Imagination is also crucial” [10]. Perception of
elements is either sequential or simultaneous, depending on the viewpoint and movement of
the observer. The memory of the images and their application on the current image affects
the ultimate visual perception of the given sequence in the mind of the observer. Such a high
number of subjective factors could produce the conclusion of the inability to define any
general rules governing the selection of colours in architecture. However, research has shown10
that there are certain colour preferences for objects with a specific purpose, the diversity of
which depends on the cultural foundation and tradition of the given region. This means that
the geographical, historical, and cultural associations are crucial to colour preferences in
architecture, and that the regions or cultures, which used to select specific colours in the past,
will likely continue to do so. “The colours and their compositions applied on various parts
of the building will be received on the basis of the observer’s visual experiences, habits, and
will result from a certain cultural tradition” [23]. “Other applications may produce shock
and cognitive dissonance, which is a desired effect only in certain cases” [20]. Therefore, the
10

For example: Whitfield/Slatter theory, the research conducted in Sweden in 1938–1950 by
S. Hesselgren, and the experiment conducted at the Lund University Faculty of Community
Psychology by R. Küller and J. Janssens in 1997 [12].
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architectural colour preferences in areas dominated by old buildings are strongly dependent
on the cultural traditions and habits, whereas the areas dominated by contemporary buildings
are conditioned mainly by the emotional stimulation factor. Where there are no established
habits and expectations for colour schemes, the colours are evaluated based on the general
rules of perception. According to Zeugner, “we can only harmoniously perceive those colour
groups, which correspond to our expectations and conceptions, which understandably
complements the function of the object, i.e. the combination of colour and object, which
satisfies us. (...) The harmonious general impression of the colour form assumes calm
relations, similarity, a common colour bond, and appropriate matching of the colour’s nature
and the object” [32]. In turn, R. Kozioł notes, “arbitrary application of colours to objects in
a way not associated and often in contrast to their function or form leads to the degeneration
of the natural human sense of order in this area. Excessive aggressiveness and intensity of
colour compositions destroys aesthetic sensitivity. This way, the applied colour is no longer
a source of experiences livening and stimulating the mind and intellect, and becomes the
cause of fatigue” [21].
7.2. Dependency of the colour on the function and form of the object
Research also indicates greater significance of the positive nature of the relations
between the object’s colour and its surroundings than the colour’s own impact.
Therefore, the selection of the colour for the given location is (or should be) decided not by
the beauty of the given shade or colour composition, but rather its “adequacy” in the given
context and to the given function and form of the object. M. Inui’s theory (1969) assumes
that men prefer specific colours in rooms with specific functions. This theory also seems
true for external colours. In some buildings, certain colour compositions seem suitable,
since they correspond to the functions and forms of given objects or their parts11. To paraphrase
J. Żórawski, “Every colour pursues its most adequate parts” [33].
As shown by research and observations, facades of residential buildings in Polish rural
areas are preferred to have e.g. colours referring to the tones of natural materials –
stone (grey tones), wood and clay (yellow tones), and brick (red tones), as well as pastel
tones with a clearly defined hue – tone similar to primary colours. The least common hues
are between blue-green and blue-purple, i.e. the so-called artificial colours. Roofing coats
are preferred to be dark and matt – usually in hues similar to ceramic roof tiles, which
complies with the long-term tradition of their application in numerous regions in Poland (e.g.
the Kraków-Częstochowa Upland). In turn, areas dominated by shingles (e.g. the highlands)
now prefer brown, black, and dark grey tones (e.g. Podhale).
The next element determining the positive reception of the colour composition of an
architectural object is its “adequacy” to the given architectural style12. This is a complex
issue, which requires further research. However, it seems that there are certain relations between
architectural style and colours. For example, the “default” and traditionally preferred colours
for manors seem to be the white tones of the walls and the black tones of the shingle-covered
roofs, which are achromatic tones with details in saturated tones, traditional objects prefer
the colours of the material and their products, etc. This means that the positive reception of
11
12

“The role of the part depends on its location in the form and its formation” [33].
“Style guidelines are variable, so the principles arising from it are variable, as well” [33].
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a colour composition is conditioned by not only the form and function of an object or its part,
but also by its style. Therefore, the colour composition adequate for a given object type may
be received negatively in the case of a stylistically different object. J. Żórawski writes that,
“in architecture, the pursuance of the most adequate materials (and thus also colours) rises
proportionally to the cohesion of the forms. Therefore, greater freedom of the form allows for
the application of more materials within and provides the architect with more potential in this
scope” [33]. Research results have also established a curve dependency between “emotional
excitement” and the aesthetic assessment of the colour of an object or its part13. A colour
should fit into its surroundings without being either too unclear or too loud, which could be
perceived as poor and inconsiderate colour selection. One of the most important rules in the
formation of an aesthetically valuable colour composition is balance, which is necessary to
avoid monotony or chaos. This is also confirmed by K. Maki’s experiment, which showed
that the sense of harmony in the visual reception of the colour composition of street space
occurs when the used colours are similar (harmony through analogy), and when they hold
high lightness and relatively low saturation [16].
8. Summary
Colour is the one of the most important elements of human perception and also one of the
basic factors in visual communication. The differences between three main colour attributes
– hue, lightness and saturation – enables diversification and identification of the visual object,
as well as it’s placement in definite place in space. Thanks to its strong impact on man’s
psyche, colour has also influence on positive or negative opinion on the given composition in
space [26]. Today, the choice of the external colour for architecture, especially this located in
open landscape should be made with the use of the information on the colour’s influence
on man and with consideration of the factors affecting the visual reception of the colour
in space. Effective work with a colour should be supported by the information on its nature
and ways it is perceived, awareness of the methods of its examination, the ability to select
colour hues adequate to the given object or architectural building, as well as examined within
the given cultural and spatial context with consideration of the nearest surroundings and the
background. Due to the general loss of the use of locally available materials in architecture
of rural residential areas and increasing globalization, which is also reflected in the colours of
rural architecture, it appears that the described factors influencing colour effect in the external
environment can become – despite a brief description – a reference point for architects in
Poland and lead to establish some universal guidelines in this area.

13

D. Berlyne’s theory (1971) assumes that the assessment of the work’s aesthetics rises with the growth
of the intensity of emotional stimulation up to a certain peak. Further stimulation leads to a gradual
reduction of the positive impression, down to a completely negative reception.
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1. Wstęp
Wieś można przyrównać do niedokończonego obrazu, w którym każde nierozważne pociągnięcie pędzlem może naruszyć kruchą równowagę całości, na którą składają się elementy
środowiska naturalnego – architektura przyrody, oraz elementy kształtowane ręką człowieka – architektura ludzka. Kolor przynależy do obu rodzajów elementów, stanowiąc łącznik
między światem natury a światem człowieka. Kolor w wiejskich zespołach architektoniczno-krajobrazowych to szeroko rozumiana kompozycja kolorystyczna, na którą składają się
barwy wszystkich znajdujących się w niej elementów przyrodniczych – ziemi, wody, nieba,
roślin, oraz elementów wykonanych lub przekształconych w wyniku działalności człowieka
– w tym także architektury [27]. Ostateczny efekt kolorystyczny w środowisku zewnętrznym
uzależniony jest zatem od wielu czynników, m.in.: barwy samej w sobie, barw sąsiednich,
barwy tła, źródła światła oraz osoby obserwatora. Siła doznania barwnego jest zależna od
nasycenia i jasności danego odcienia oraz od materiału, struktury powierzchni, położenia
płaszczyzny barwnej i jej wielkości, wreszcie od funkcji danej formy, na której barwa się
znajduje. Nie bez znaczenia jest również nasłonecznienie poszczególnych ścian obiektów
– przykładowo naturalny, bardzo silny kontrast między nasłonecznioną a zacienioną ścianą
obiektu ma bezpośredni wpływ na odbiór kolorystyki.
Przy rozpatrywaniu zagadnień związanych z kolorem zewnętrznym ważne jest także dokonanie rozróżnienia między barwą postrzeganą – widzianą w danej sytuacji oświetleniowej,
zależną od warunków otoczenia – a barwą właściwą. Barwa postrzegana danego obiektu
składa się z koloru właściwego, koloru pokrewnego tonem oraz różnorodnych refleksów.
Barwa właściwa jest możliwa do zmierzenia kolorymetrem lub do sklasyfikowania za pomocą wzornika kolorystycznego. Wydaje się więc, że nie można przewidzieć podczas procesu
projektowego, jakiej przemianie ulegnie wybrana barwa w rzeczywistej przestrzeni architektonicznej. Można jednak wyróżnić pewne czynniki wpływające na odbiór koloru w przestrzeni, które powinny być zawsze uwzględnione – zarówno przy analizowaniu koloru, jak
i przy jego projektowaniu. R. Husarski [10] dzieli te czynniki na zewnętrzne – uzależnione
od otoczenia, oraz wewnętrzne – wynikające z budowy ludzkiego mózgu i oka, a także wrażliwości indywidualnej i nastawienia psychicznego obserwatora. Można zatem wyróżnić następujące grupy czynników mających wpływ na percepcję barwy w przestrzeni1:
a) parametry koloru – atrybuty koloru:
– odcień,
– jasność,
– nasycenie,
– stopień szarości [8];
b) czynniki zewnętrzne – obiektywne:
– światło,
– dystans,
– powierzchnia: faktura, wielkość, kształt, położenie;
c) czynniki wewnętrzne – związane z postrzeganiem barwy:
– zasada „figura–tło” – „akcent–tło”,
– pozorna temperatura, ciężar i odległość barw,
1

Poszczególne czynniki zostały opracowane głównie na podstawie następujących pozycji z literatury
przedmiotu: [6, 10, 13, 18, 22, 32].
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– barwy ciepłe i zimne – pozorna temperatura,
– barwy ciężkie i lekkie – pozorny ciężar,
– barwy dalekie i bliskie – pozorna odległość;
d) zjawiska związane z interakcją barw:
– kontrast i harmonia,
– zagadnienia odczuwania harmonii barw;
e) zmienność barwy:
– rzeczywista,
– pozorna;
f) czynniki subiektywne:
– odczucia własne obserwatora i preferencje kolorystyczne,
– związek barwy z funkcją obiektu lub jego części.
2. Parametry koloru – atrybuty koloru: odcień, jasność, nasycenie
2.1. Odcień
W epoce przedindustrialnej liczba barw w otoczeniu człowieka była ograniczona do
kolorów, które uznać można za naturalne – związane z kolorem własnym materiału lub
z barwnikami pochodzenia mineralnego. XIX wiek obfitował w wiele odkryć naukowych
wykorzystywanych w przemyśle. Pojawiły się na szeroką skalę pigmenty nieorganiczne,
oparte na związkach metali: chromu, kadmu, kobaltu, cynku, miedzi, a nawet arszeniku.
Paleta kolorystyczna dostępnych obecnie materiałów jest zatem bardzo duża. Harmonizowanie ze sobą różnych odcieni wymaga tym samym większego wyczucia kolorystycznego
niż dawniej.
W naturze rzadko występują barwy czyste, o jednoznacznym odcieniu. Naturalne materiały charakteryzuje bogata mikropolichromia – ściana z kamienia czy drewna ma wiele
odcieni tego samego koloru [27]. Różnice występują również w zależności od gatunku
drzewa czy rodzaju kamienia. Nawet duża płaszczyzna wykonana z materiału naturalnego
nie jest męcząca w odbiorze wizualnym dzięki swej różnorodności. Przykładowo cegła
i dachówka także odbierane są jako materiały naturalne, ponieważ ich barwy należą do
tzw. kolorów ziemi i kojarzą się ze złamanymi barwami występującymi w naturze [4].
Z punktu widzenia krajobrazu wiejskiego istotnym problemem są tzw. odcienie sztuczne –
kolory niewystępujące w przyrodzie, które zastosowane w budownictwie wiejskim często
wprowadzają trudno odwracalny dysonans w przestrzeni. Odcieniami odbieranymi przez
człowieka jako podstawowe, wyjściowe dla pozostałych są: czerwony, żółty, niebieski
i zielony.
Czerwony – R
W przyrodzie jest często kolorem kwiatów i dojrzałych owoców. Jako barwa wielu minerałów jest także kojarzony z barwami ziemi. Czerwień, obok bieli i czerni, jest odcieniem używanym przez człowieka od najdawniejszych czasów. Ma również bardzo szeroką
symbolikę. Czerwień jako pigment, uzyskiwana głównie z tlenków żelaza, używana była
już w czasach starożytnych. Później stała się popularną barwą ochronną elementów stalowych (czerwień ołowiowa). Czerwony jest również bardzo częstą barwą pokryć dachowych,
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co związane jest z rozpowszechnieniem się (zwłaszcza w Europie) dachówki ceramicznej.
W Polsce kolor ten jest popularny głównie jako barwa materiałowa cegły i klinkieru. Jako
kolor tynku raczej bardzo jasny – w odcieniach różu, rzadziej ciemny – ale częściej w odcieniach ceglastych niż w purpurach. W swojej czystej postaci czerwień w polskich wiejskich
domach mieszkalnych jest stosowana głównie do barwienia detali – choć nie brak również
przykładów zastosowania jej na dużych płaszczyznach ścian nowoczesnych domostw. Czerwień nasycona ze względu na dopełniający kontrast z zielenią wnosi mocny akcent w krajobraz, choć jest znacznie mniej czytelna niż np. biały i żółty, gdyż pod wieczór najszybciej
ciemnieje (tzw. efekt Purkinjego).
Żółty – Y
Występuje w wielu związkach mineralnych, takich jak: siarka, złoto, siarczek arszeniku
– jest, podobnie jak czerwony, kolorem ziemi. Różne odcienie żółtego są obecne niemal we
wszystkich materiałach naturalnych – jest on także częstą barwą w świecie roślin i zwierząt.
Podobnie jak odcień czerwony już w czasach antycznych był podstawowym pigmentem.
Żółty jest po bieli najbardziej widoczną barwą w krajobrazie, zwłaszcza przy wysokim nasyceniu. Posiada również największą jasność własną. Na terenie polskiej wsi żółty, jako kolor
strzechy, nowego gontu czy ściennych belek drewnianych, jest silnie związany z barwami architektury tradycyjnej. Jako kolor tynków i farb elewacyjnych jest obecnie bardzo popularny
– zwłaszcza w ciepłych odcieniach dążących w stronę pomarańczu i czerwieni, ale także jako
żółto-zielony. Jednak współcześnie stosowanie go jako koloru pokrycia dachowego z blachy
nie daje dobrych rezultatów w krajobrazie polskiej wsi – ze względu na zbyt wysokie nasycenie dostępnych na rynku odcieni.
Niebieski – B
Niebieski jest kolorem nieba i wody. W przyrodzie występuje jako barwa wielu kwiatów,
lecz jest to najczęściej odcień z grupy błękitów, a niemal nigdy turkusu. Naturalne barwniki niebieskie, jak np. indygo, były dawniej nazywane „ukrytymi barwami” ze względu
na konieczność stosowania reakcji chemicznych do ich uzyskania. W Polsce niebieski jest
odcieniem kojarzonym z tradycyjną architekturą drewnianą wsi podkrakowskich, gdzie
uzyskiwano go prawdopodobnie z minerału wiwianitu oraz mieszając ultramarynę z wapnem służącym do bielenia zrębów. Tak powszechne użycie tego odcienia w architekturze
tradycyjnej jest zjawiskiem unikalnym w skali światowej, gdyż powszechnie odcień ten
był uważany za „kosztowny” i stosowano go do barwienia ścian niezwykle rzadko. Nie ma
natomiast w Polsce żadnej tradycji dotyczącej stosowania tego odcienia w płaszczyźnie
dachu. Kolor ten stosowany współcześnie dla pokryć dachowych, głównie z blachy, jest
zatem nowością.
Zielony – G
Jest uznawany za kolor życia. Uważa się, że przynosi oku największy odpoczynek. Oko
w pełnym świetle dnia jest najbardziej wrażliwe na barwę zielono-żółtą. W przyrodzie występuje niemal nieskończona ilość odcieni zielonego – od żółtawej zieleni trawy po ciemną
zieleń lasu.
W architekturze polskiej zieleń na dachach utożsamiana jest tradycyjnie z jasną barwą
spatynowanej miedzi na obiektach sakralnych. Współcześnie pokrycie „zielone” sugeruje
również dach z pokryciem roślinnym. W architekturze wiejskiej w Polsce nie ma tradycji
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dachów zielonych i obecnie są one również rzadko stosowane. Zieleń jako barwa ścian tradycyjnych domostw również występowała stosunkowo rzadko i jest używana głównie jako
kolor detalu. W Polsce Południowej jedynie w okolicach Krynicy zieleń była stosunkowo
często stosowaną barwą dla ścian obiektów, szczególnie drewnianych. Obecnie zieleń wykorzystywana jest coraz częściej – ale tylko niektóre odcienie tej barwy mogą być odbierane pozytywnie. Ogólnie są to odcienie zielono-żółte – prawie nigdy zaś zielono-niebieskie,
gdyż te rzadko występują w przyrodzie i mogą być postrzegane jako „odcienie sztuczne”.
Barwa zielona jest często stosowana dla obiektów architektonicznych w celu ich wtopienia
w otoczenie (kamuflaż). Działania te jednak nie zawsze odnoszą pożądany rezultat, gdyż
trudno znaleźć zieleń, która harmonizowałaby jednocześnie z wieloma odcieniami tej barwy
występującymi w naturze.
2.2. Jasność
Różnice w jasności umożliwiają rozpoznanie formy obiektów. Podstawowe odcienie
barwne nie mają takiej samej jasności własnej. Jasność ulega zmianie, gdy zmieni się źródło,
kierunek i odległość od światła, a kolor może wyglądać jaśniej lub ciemniej w zależności od
otoczenia.
Eksperymenty wykazały, że jasność ma największy wpływ na postrzeganie koloru
w przestrzeni. Jej znaczenie ujawnia się najbardziej w krajobrazie otwartym i dalekich widokach – jest zatem parametrem szczególnie ważnym w wizualnym odbiorze obiektów w krajobrazie wsi. Dzieje się tak dlatego, że oko ludzkie automatycznie kieruje się ku łatwiejszym
do zauważenia barwom jaśniejszym. W krajobrazie występuje wiele stopni jasności – od
czarnej ściany lasu po świetlistą biel śniegu, jednak przeważają wartości średnie2. Tradycyjnie na terenie Polski dachy obiektów były ciemniejsze od ścian i do dzisiaj ta zasada bywa
w większości przypadków respektowana. Jasne barwy mogą być nawet lepiej widoczne niż
czyste kolory nasycone, a zatem zbyt jasne barwy w krajobrazie mogą rozbijać naturalną
harmonię kolorystyczną terenów wiejskich. Ustalenie stopnia kontrastu jasności w kompozycji kolorystyki na wsi jest zatem jednym z najważniejszych zadań projektanta. Szczególny
kontrast jasności uzyskuje się oczywiście przez zestawienie bieli z czernią.
Biały – W
Biel zastosowana w architekturze posiada trzy atrybuty: czystość, prostotę i wrażliwość
na światło. Czystość objawia się przez jednoznaczność symboliki białego dzieła architektonicznego, zarówno w dużej, jak i małej skali; prostota – w wyraźnych kontrastach i zdefiniowanych kształtach; wrażliwość na światło oznacza nieporównywalną z innymi kolorami
zmienność pod wpływem gry światła i cienia oraz związane z tym pojawianie się różnokolorowych refleksów na białej formie architektonicznej. Biel jest kolorem najsilniej odbijającym
światło. Wizualnie daje ona wrażenie czystości i chłodu, a w praktyce wytwarza naturalną
barierę między nagrzanym powietrzem a wnętrzem obiektu, co wykorzystuje się w wielu
rejonach o gorącym klimacie. Biel czysta powinna być wprowadzana w otwarty krajobraz
z największą ostrożnością, mimo iż wielu architektów jest zdania, że to właśnie biel jest najbardziej architektonicznym z kolorów – istnieje również długoletnia tradycja bielenia budynków drewnianych. W przypadku polskiej wsi trzeba jednak wziąć pod uwagę niewielką skalę
2

W zakresie jasności barwy w krajobrazie Wielkiej Brytanii A.C. Hardy wyszczególnił, że parametr
value w skali Munsella waha się w zakresie 4–8 (gdzie 0 oznacza czerń, a 10 biel) [13].
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tradycyjnych obiektów (na ogół parterowych) oraz dominujący nad nimi dach z dużym okapem, pokryty z reguły ciemnym pokryciem. Tradycyjnie zagrody tonęły w zieleni, a barwny
przedogródek prezentował się wspaniale na tle bielonych wapnem ścian. W przypadku polskich założeń dworkowych, dla których biel także jest kolorem tradycyjnym, barwa ta była
symbolem cichej izolacji, odosobnienia i bezpieczeństwa. Dla pojedynczego obiektu architektonicznego, komponowanego jako akcent lub dominanta, biel jest kolorem właściwym.
Jednak duża liczba białych obiektów w polu widzenia może wywoływać wrażenie chaosu,
jeżeli funkcjonują one w układzie kompozycyjnym jako nieuporządkowany zbiór akcentów
architektoniczno-krajobrazowych [27].
Czarny – S
Kolor czarny często stosowany jest w architekturze w zestawieniu z bielą jako element
kontrastowy. Kolor ten występował w architekturze tradycyjnej niektórych regionów Polski,
w których stosowano zabezpieczenie zrębów drewnianych smołą lub ropą naftową. Również
samo drewno, pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych lub też w wyniku
impregnowania, często ciemniało, dając w rezultacie czarną powierzchnię ściany lub dachu.
Nierzadko ciemna płaszczyzna ściany wyraźnie kontrastowała z pomalowanymi na biało
opaskami wkoło okien lub białymi szczelinami międzybelkowymi. Na czarno malowano
też belki w konstrukcji tzw. muru pruskiego, kontrastując je w stosunku do jaśniejszego wypełnienia. Współcześnie kolor czarny jest często stosowany jako barwa pokryć dachowych
– blach, pap oraz blachodachówek i dachówek bitumicznych. Ten kolor pokrycia występuje zazwyczaj w regionach, w których tradycyjnie kryto gontem lub dranicami (np. Podhale). Jako barwa płaszczyznowa ścian czarny występuje coraz częściej w obiektach nowych.
Najczęściej jednak bywa używany do malowania tych elementów, które znajdują się przed
właściwą, jaśniejszą płaszczyzną ściany, jak np. balustrady balkonów, kraty, rynny, parapety,
ornamenty oraz inne detale wykończeniowe.
2.3. Nasycenie (chromatyczność)
W przypadku intensywności barwy prawdziwe wydaje się słynne stwierdzenie Miesa
van der Rohe: less is more. Zazwyczaj barwy mocne, intensywne, ze względu na swoją
świeżość i świetlistość, koncentrują uwagę, dlatego przeważnie rezerwuje się je dla małych
powierzchni3. Zasada ta obowiązuje także w naturze, gdzie na dużych płaszczyznach stonowanych barw – np. trawy czy zieleni drzew – pojawiają się wielobarwne, nasycone akcenty
kwiatów i owoców. Szarość jest kolorem o najmniejszym nasyceniu – jest zatem odcieniem
neutralnym w otwartym krajobrazie. W zależności od relacji między jasnością a nasyceniem
wyróżnia się następujące grupy barwne, tzw. rodziny barw: barwy blade, barwy pastelowe,
barwy bogate, barwy zszarzałe oraz barwy żywe. Parametrem zbliżonym do nasycenia, ale
zależnym również od jasności i odcienia jest tzw. stopień szarości. Większy stopień szarości
nie umniejsza wartości estetycznej barwy – jest po prostu jeszcze jedną z cech szczególnych
danego odcienia barwnego.

3

Sugerowali to m.in. autorzy teorii harmonizowania barw – Oswald i Munsell. Z kolei według
O. Jonesa użycie barw czystych, nasyconych, cechuje szczytowe momenty w rozwoju danej cywilizacji [13].

152
3. Czynniki obiektywne – światło, dystans, powierzchnia (faktura, wielkość, kształt)
3.1. Światło4
Światło sprawia, że obiekty postrzegane są jako trójwymiarowe i czyni kolor widocznym. Kolor danej powierzchni zależy od tego, która część promieni światła widzialnego
zostanie wchłonięta, a która odbita. Powierzchnie odbijają światło w sposób zależny od ich
faktury – porowate w sposób rozproszony, w różnych kierunkach, gładkie powierzchnie (np.
szkło refleksyjne, blachy itp.) w linii prostej do obserwatora. Mokre i gładkie powierzchnie
odbijają światło mocniej, dlatego ich barwy wydają się bardziej nasycone niż materiałów
o porowatej teksturze.
W krajobrazie otwartym kolor obiektów jest w dużym stopniu zależny od barwy światła
naturalnego, jego kierunku i intensywności oraz stopnia zanieczyszczenia atmosfery. Widmo
świetlne zmienia swą charakterystykę w ciągu dnia. Rano jest biało-niebieskie, w południe
biało-żółte – przy zachmurzonym niebie może przybierać odcień szarawy, a wieczorem lekko pomarańczowy. Barwa światła jest również różna w różnych częściach świata – w krajach
północnych światło jest raczej zimniejsze i niebieskawe, w krajach południowych bardziej
żółte i cieplejsze [19]. Naturalne światło dzienne składa się ze światła słonecznego i światła
odbitego od atmosfery. Światło słoneczne bezpośrednie, oświetlając powierzchnie, daje
głęboki cień, uwypukla strukturę i formę obiektu. Światło odbite, rozproszone, znacznie
częściej występujące, daje słabe cienie, wizualnie spłaszcza formę i integruje ją z tłem.
Proporcje światła słonecznego bezpośredniego do odbitego wahają się w zależności od położenia geograficznego oraz zanieczyszczenia atmosferycznego – np. mgła, chmury i pył
rozpraszają światło. Współczesne zanieczyszczenie atmosfery prowadzi do blaknięcia niebieskości nieba – przyjmuje ono, zwłaszcza w dużych miastach, zabarwienie biało-szare.
„Najlepsze rozróżnianie barw jest możliwe przy średnim położeniu słońca” [32]. Gdy
jest zbyt wiele światła, barwy wydają się wyprane, wyblakłe i zażółcone – gdy jest go zbyt
mało, kolory nie są dobrze rozpoznawalne. „Przy jaskrawym świetle słonecznym oko zostaje
oślepione i obniża się zdolność rozróżniania barw” [32]. W wyniku tego barwy czyste, jaskrawe nie są rażące w ostrym słońcu, podczas gdy w klimacie umiarkowanym byłyby zbyt
krzykliwe. „Wieczorem pierwsza swój ton barwny traci czerwień, następnie świecąca barwa
żółta. Na końcu szarzeją zieleń i błękit. Te barwy wydają się jednak wieczorem jaśniejsze
niż w świetle dziennym” [32]. Dlatego barwa czerwona o zmierzchu postrzegana jest jako
czarna, a niebieska jako jasnoszara. Oświetlone elementy oddziałują na siebie nawzajem
przez odbicie światła, zacienienie, absorpcję lub przepuszczenie pewnej ilości światła. Dla
określenia tych cech materiałów, które są związane ze zróżnicowanym rozprzestrzenianiem
się światła – takich jak przezroczystość, iluminacja, odbicie, absorpcja – został stworzony
termin cesia5.
W projektowaniu kolorystycznym czynnik światła może zostać uwzględniony poprzez
orientację obiektów oraz dobór kolorów w zależności od nasłonecznienia elewacji. Elewacja
zwrócona ku wschodowi otrzymuje jasne światło poranka i odbija je w stronę pozostającej
w cieniu elewacji położonej naprzeciwko. Elewacja zachodnia otrzymuje lekko przytłumione światło wieczorne, barwy czerwonawej. Północna elewacja otrzymuje zwykle najmniej
4
5

O świetle w architekturze szczegółowo pisano m.in. w: [24, 28].
Twórcą terminu jest C. Janello [3, 15].
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światła i dlatego może być pomalowana na najjaśniejszy kolor. Południowa elewacja może
otrzymać nawet intensywny, błyszczący kolor, gdyż ze względu na najostrzejsze oświetlenie
jego oddziaływanie wizualne zostanie znacznie zredukowane.
3.2. Dystans (odległość)
W zależności od usytuowania obserwatora w przestrzeni różny jest jego sposób postrzegania koloru. Zmiana w postrzeganiu barwy wraz ze wzrostem odległości dotyczy
wszystkich materiałów, a w szczególności materiałów naturalnych, gdyż obserwator traci
stopniowo zdolność postrzegania ich mikropolichromii i porowatej tekstury. Z dużej odległości zatraca się również trójwymiarowość brył – daleki widok odbiera się bardziej na
zasadzie płaskich płaszczyzn koloru. W przypadku dużego dystansu od obiektu istotnego
znaczenia nabiera parametr jasności – nawet najmocniejszy kontrast barwny traci swój efekt,
a małe wzory szybko integrują się z tłem. Jasne barwy, np. biała, żółta, wychodzą do przodu,
są widziane z bardzo dużych odległości – podobnie barwy nasycone, np. pomarańczowy używany w służbach ratowniczych. Czerwony, choć dobrze widoczny, szybko ciemnieje. Kolor
widziany z dużej odległości traci na intensywności, a jego odcień zbliża się do najbliższej
barwy achromatycznej – bieli, czerni lub szarości. Czyste kolory w małym stopniu podlegają
wpływom oddalenia i atmosfery, odgrywają zatem znaczącą rolę w kompozycji. Wraz ze
wzrostem odległości barwy ulegają mieszaniu optycznemu – upodabniają się do siebie oraz
ulegają wpływowi perspektywy powietrznej, nabierając zabarwienia niebiesko-zielonego.
Subtelne zróżnicowanie tonacji kolorystycznych może być zatem odbierane tylko z niewielkiej odległości.
3.3. Powierzchnia – faktura, wielkość, kształt, położenie
Faktura płaszczyzny barwnej
Z odbiorem wizualnym koloru w architekturze wiąże się postrzeganie faktury – inaczej
oddziałuje na obserwatora widok gładko otynkowanej ściany pomalowanej na czerwono,
a inaczej widok czerwonej ściany z cegły [21]. Różnicowanie kolorów może się zatem dokonywać także przez zestawianie ze sobą rozmaitych materiałów i faktur, np. tynk + kamień,
tynk + drewno, kamień + beton, metal + tynk + kamień, a także: gładkie + porowate, błyszczące + matowe, transparentne + masywne. Różnice w fakturze są również jedną z cech
odróżniających materiały stare od nowych oraz naturalne (jak np. kamień, drewno), które są
niejednolite w kolorze, od sztucznych, które są zazwyczaj pokrywane barwą w sposób jednolity (np. metale, szkło, tworzywa sztuczne, farby oraz okładziny elewacyjne itp.). Podobne
odczucia wizualne jak materiały naturalne (kamień, drewno) wywierają również niektóre
powierzchnie wykonane z elementów drobnowymiarowych, np. z cegły. Porowata faktura
poprzez bogatą mikropolichromię – małe interwały barwy, głównie jasności – upodabnia
powierzchnie barwną do tych spotykanych w naturze. Wygląd tekstury ulega zmianie wraz
ze zmianą odległości obserwacji – w miarę oddalania się obserwatora przestają być widoczne
różnice mikropolichromii, a kolor odbierany jest wynikiem mieszania optycznego barw tworzących oraz działania perspektywy powietrznej. Zestawienie podobnych kolorów na różnych materiałach nie daje identycznych efektów, gdyż „te same barwy na różnego rodzaju
materiale: tkaninie, kamieniu, drewnie, wywołują różne odczucia” [32]. Kolory intensywne
nabierają szczególnego blasku na materiałach o powierzchni gładkiej, połyskliwej – takich
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jak emalia, kolorowe szkło, glazura, klinkier czy tworzywa sztuczne. Natomiast faktura matowa, gruboziarnista lub włóknista, taka jak tynki, surowa cegła, beton, grubo obrobiony
kamień, harmonizuje lepiej z barwami mniej nasyconymi – zbliżonymi do odcieni spotykanych w naturze [21]. Wybór materiału powinien zatem powodować pewne ograniczenie
w wyborze koloru.
Wielkość, kształt i proporcje płaszczyzny barwnej
Ściany i dachy obiektów architektonicznych mogą być postrzegane jako płaszczyzny
barwne, których kompozycja kolorystyczna może być, w zależności od ich wielkości, kształtu i orientacji w przestrzeni, harmonijna lub chaotyczna. J.W. Goethe w swojej teorii koloru
proponował proste proporcje między poszczególnymi odcieniami w celu uzyskania kompozycji w równowadze (uwzględniając takie właściwości barw, jak: pozorna temperatura,
ciężar czy odległość)6. Również malarstwo – w szczególności abstrakcyjne, którego odbiór
jest najbardziej zbliżony do odbioru architektury7, może służyć za przykład wyważenia proporcji, wielkości i kształtu płaszczyzn kolorystycznych, aż do uzyskania w kompozycji równowagi wszystkich jej elementów.
Zależność między kolorem a wielkością powierzchni barwnej zmienia się w zależności
od jej odległości od obserwatora oraz samego odcienia barwnego, np. przedmiot zabarwiony
na jasno umieszczony na ciemnym tle wydaje się znacznie większy niż ten sam przedmiot
o ciemnej barwie na jasnym tle (efekt irradiacji).
Oczywiste jest, że oddziaływanie małej płaszczyzny danego koloru jest mniejsze niż
dużej, ale nawet mała plama jaskrawego lub kontrastującego koloru potrafi zdominować
znacznie większą płaszczyznę spokojnej, neutralnej barwy [18]. Kolor pokrywający małą
powierzchnię jest odbierany przez obserwatora jako mniej intensywny niż ten sam odcień na
powierzchni dużej. Jeżeli chodzi o zmiany jasności w zależności od wielkości próbki, zagadnienie to jest nieco bardziej skomplikowane, chociaż generalnie można stwierdzić, że barwy
na małej próbce wydają się ciemniejsze i mniej nasycone niż np. na dużej powierzchniowo
elewacji.
W odbiorze wizualnym zespołu wiejskiego istotne są wielkości i proporcje płaszczyzn
ścian i dachów obiektów. Na przestrzeni ostatniego stulecia na terenie wsi polskiej horyzontalne, niskie obiekty tradycyjnej architektury z dominującą płaszczyzną dachu zostały zastąpione układami sześciennymi – o dużej powierzchni ścian, których jasne, rozległe płaszczyzny zaczęły być wyraźnie widoczne na tle zieleni, a także nieba.
Położenie płaszczyzny barwnej
Dla odbioru barwy istotne jest również położenie powierzchni w stosunku do źródła
światła i obserwatora. Można wyróżnić trzy podstawowe pozycje obserwacji danego widoku:
z dołu, z poziomu oraz z góry [2]. Uściślając, należy wymienić następujące pozycje:
– z góry – z lotu ptaka lub z dużej odległości (widok panoramiczny),
– z góry (np. perspektywa osoby wyglądającej przez okno),
– z poziomu – od frontu (kolor elewacji),
– z poziomu – z perspektywy ulicy (kolor wrażeniowy zespołu obiektów),
– z dołu (np. perspektywa osoby idącej ulicą, patrzącej do góry).
6
7

Żółty – 9, Pomarańczowy – 8, Czerwony – 6, Fioletowy – 3, Niebieski – 4, Zielony – 6 [13].
Porównaj [25].
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4. Czynniki związane z postrzeganiem barwy – zasada „figura–tło”,
pozorna temperatura, ciężar i ruch barw
4.1. Zasada „figura i tło” („akcent–tło”)
Według tezy E. Rubina, dotyczącej teorii postaci, obserwator podświadomie poszukuje
w przestrzeni wyraźnie wyodrębnionego obiektu – figury na tle, które jest postrzegane jako
obszarowo większe i mniej detalicznie zdefiniowane [18]. Jeżeli zależność „akcent–tło” jest
wyraźnie sprecyzowana, dany widok odbierany jest pozytywnie. Jeżeli akcentów jest zbyt
wiele, może wystąpić wrażenie chaosu. Akcentem nie musi być pojedynczy obiekt, może to
być zespół obiektów lub przeciwnie – detal na tle ściany. Wielkość akcentu zależy bowiem
od dystansu, z jakiego obserwowany jest dany widok. Tłem dla architektonicznych obiektów
wiejskich jest najczęściej otaczający krajobraz. Z kolei obiekty wiejskie są zazwyczaj tłem
dla barwnych przedogródków. Obiekty na wsi odbieramy zawsze w kontekście krajobrazowym – czy to w skali całego zespołu, czy pojedynczego budynku na działce siedliskowej. „Płaszczyznowe” kolory ścian i dachów obiektów są dominujące i z tego względu jako
„akcenty” powinny być dobierane w ścisłym związku z „tłem”. Jako czynniki kształtujące
wizualną więź między „obiektem” a „tłem” uznaje się nie tylko kolor, ale także skalę, proporcje i fakturę materiałów. Ostatni czynnik jest szczególnie ważny ze względu na często
występujący silny kontrast między fakturą roślin i naturalnych materiałów budowlanych –
o matowych powierzchniach i na ogół horyzontalnym układzie – a współczesnymi materiałami o gładkiej, błyszczącej powierzchni, barwach o wysokiej jasności i nasyceniu oraz
wertykalnym układzie elementów.
4.2. Pozorna temperatura, ciężar i odległość barw
O pozornych odczuciach wywoływanych przez barwy tak pisze M. Mizia: „Kolory dają
wrażenie ruchu – mogą pozornie zbliżać, oddalać, rozprzestrzeniać lub koncentrować, niektóre dają wrażenie zimnych, inne ciepłych, mają również pozorny ciężar – wydają się lekkie
lub ciężkie – mogą podnosić lub przytłaczać. Wykorzystując te wrażenia optyczne, można
poprzez odpowiedni dobór barw korygować niedostatki architektury” [Mizia 1983].
Barwy ciepłe i zimne – pozorna temperatura barw
Poprzez temperaturę barwy W. Kandinsky rozumiał jej tendencję do zbliżania się do bieguna zimna – niebieskiego, lub do bieguna ciepła – żółtego [5, 31]. W rzeczywistości każda
barwa może wydawać się bardziej zimna lub ciepła w zależności od otoczenia. Większość
barw spotykanych w naturze to barwy ciepłe. Są to zarówno tzw. barwy ziemi, czyli ochry,
brązy i czerwienie, jak i zielenie. Tradycyjną architekturę polskiej wsi, poprzez stosowane
do jej budowy materiały naturalne, również cechuje w większości przypadków kolorystyka ciepła. Prawdopodobnie właśnie z tego względu dla elewacji współczesnych obiektów
mieszkalnych w Polsce częściej dobierane są barwy z grupy ciepłych niż zimnych.
Barwy ciężkie i lekkie – pozorny ciężar barw
Pozorny ciężar koloru zmienia się odwrotnie do wzrostu jasności i nasycenia – zależy
również od odcienia, np. niebieski jest cięższy od zielonego, a ten z kolei cięższy od czerwonego. W architekturze polskiej wsi barwy ciężkie są z reguły stosowane dla cokołów – suge-
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rując związek z ziemią, dla dachów – w nawiązaniu do wizualnego przekrycia obiektu i dla
elementów podpierających, jak np. kolumny – dla wzmocnienia wrażenia bezpieczeństwa.
Barwy lekkie z kolei to najczęściej barwy ścian obiektów. W tradycyjnych polskich chałupach wiejskich duże, ciemne i ciężkie płaszczyzny dachów, przez ich wizualne oddzielenie
od ciemnej zieleni płaszczyzny podstawy jasnym pasem ścian, wydawały się kompozycyjnie
„unosić” nad ziemią.
Barwy dalekie i bliskie – pozorna odległość barw
Z zasady barwy ciepłe dają wrażenie bliskości, a barwy zimne oddalają, tworzą przestrzeń. Jednak czynnikiem przeważającym w przypadku „bliskości” i „dalekości” barw jest
nasycenie. Barwa nasycona wydaje się zawsze bliższa – nawet od barwy ciepłej, ale o mniejszym nasyceniu. Także barwa jasna zawsze będzie pozornie bliższa niż ciemna. Ogólnie
barwy jasne i nasycone wychodzą do przodu – a barwy ciemne, zszarzałe cofają się. Również
niebiesko-zielone zabarwienie, w wyniku skojarzenia ze zjawiskiem perspektywy powietrznej, sugeruje oddalenie.
5. Wzajemne interakcje barw – kontrast i harmonia
„Kombinacja dwóch lub więcej kolorów tworzy »akord«, którego »brzmienie« zależy od
wzajemnych relacji kolorystycznych wchodzących w jego skład elementów. Słowo »akord«
jest zapożyczone z muzyki. Poprzez analogię możemy mówić w odniesieniu do koloru
o »melodii« – kiedy pojedynczy kolor lub ich zestawienie tworzy miłą dla oka, harmonijną
całość. Jeżeli kompozycji brak jest chromatycznej jedności lub jeśli zestawienie kolorów
jest dysharmonijne, mówimy o dysonansie kolorystycznym a kompozycję taką określamy
jako jaskrawą lub krzykliwą” [6]. Nowy kolor wprowadzony w przestrzeń nie tylko sam
ulegnie zmianie pod wpływem tła, ale także zmieni definitywnie charakter kolorystyczny
swego otoczenia. Kolor wchodzi bowiem w rozmaite interakcje z tłem, na którym się znajduje – może z nim harmonizować (harmonia przez analogię) lub kontrastować (harmonia
przez opozycję). Różnice w postrzeganiu wizualnym koloru łączą się z obecnością kontrastu
co najmniej jednego z elementów: odcienia, jasności lub nasycenia. Kontrast może być
barwny – chromatyczny lub też walorowy – achromatyczny. Kontrasty barwne giną przy
dużych różnicach jasności, np. na tle jaskrawopomarańczowego wieczornego nieba rysują
się tylko ciemne sylwetki domów w jednakowym odcieniu [17]. Oprócz kontrastu równoczesnego, związanego z jednoczesnym oddziaływaniem płaszczyzn barwnych na siebie, istnieje również zjawisko kontrastu następczego – zwanego powidokiem. Znane jest również
zjawisko egalizacji chromatycznej – zjawisko przeciwne do kontrastu symultanicznego,
polegające na upodobnieniu się małych partii koloru do kolorów otoczenia (tzw. efekt von
Bezolda – teoria opozycji).
J. Itten wyszczególnił siedem typów kontrastu barwnego8 [11]:
1) kontrast odcienia,
2) kontrast jasności,
3) kontrast barw dopełniających (komplementarnych),
8

Oczywiście każdy z tych typów kontrastów można rozpatrywać osobno, ale w większości
przypadków występują one jednocześnie. Przykładowo w architekturze trudno rozdzielić odczucie
kontrastu odcienia, jasności i proporcji.
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4)
5)
6)
7)

kontrast barw ciepłych i zimnych (temperatura),
kontrast symultaniczny – równoczesny,
kontrast nasycenia – chromatyczności,
kontrast proporcji (ilości).
J.P. Lenclos wymienia jeszcze dodatkowo kontrast jakościowy [14].
W naturze można obserwować bardzo duże kontrasty, co wiąże się z tym, że w środowisku naturalnym często występują równocześnie kontrasty wszystkich trzech parametrów
koloru. Taki kontrast nazywany jest kontrastem naturalnym lub kontrastem potrójnym.
W projektowaniu architektonicznym stosunkowo rzadko stosuje się kontrast potrójny – raczej używa się kontrastu prostego – jednoelementowego, w którym zmianie ulega tylko
jeden z parametrów koloru (odcień, jasność lub nasycenie), lub binarnego – podwójnego –
w którym zmianie ulegają dwa dowolne parametry koloru. Można wyróżnić także dwa typy
pochodne kontrastów:
– kontrast pochodny prostego – w którym zmianie ulegają wszystkie parametry koloru,
z tym, że dwa z nich nieznacznie w stosunku do trzeciego,
– kontrast pochodny binarnego – w którym jeden z parametrów ulega małej zmianie,
pozostałe zmieniają się diametralnie [29, 30].
W celu osiągnięcia jak najbardziej efektownego i zarazem efektywnego kontrastu, elementy kontrastujące powinny zajmować obszar stosunkowo niewielki powierzchniowo. Jak
powszechnie wiadomo, bardziej atrakcyjne dla oka i lepiej postrzegane są barwy ciepłe, jasne i nasycone.
Największe wartości kontrastowe uzyskuje się przez zestawienie:
– dla odcienia – kolorów dopełniających,
– dla jasności – bieli i czerni,
– dla nasycenia – szarości i koloru o największej chromatyczności (nasyceniu).
5.1. Wybrane zagadnienia harmonizowania barw
Wielu badaczy zajmujących się problematyką barwy poszukiwało obiektywnych i ponadindywidualnych zasad rządzących estetyką układów barwnych. Powstało mnóstwo
systemów harmonizowania barw, za pomocą których można było – w przekonaniu ich
twórców – łączyć kolory w piękne kompozycje. Jak pisze S. Yoshida: „Nie ma bowiem
kolorów pięknych i brzydkich – są tylko piękne lub brzydkie ich zestawienia” [15]. Problem małej przydatności praktycznej tego typu systemów polega na analizie oddziaływania poszczególnych zestawień barwnych na abstrakcyjnych próbkach, oderwanych od
przedmiotu. Atlasy i selektory harmonii opierają się bowiem na zasadach kombinatoryki,
a nie harmonii. Wszystkie systemy kolorystyczne aranżują barwy względem ich podstawowych atrybutów, jakimi są odcień, jasność i nasycenie. Takie uporządkowanie dotyczy
jednak tylko jednolicie zabarwionych powierzchni. Żaden system nie uwzględnia pewnych
właściwości materiałów, które są jednak ściśle z kolorem związane, takich jak cesia, tinktura czy mikropolichromia. Mimo to systemy te stanowią bardzo dobry punkt wyjścia do
eksperymentowania. Za pomocą systemu można łatwo testować efekty różnych kompozycji i kombinacji kolorystycznych – sprawdzać ich oddziaływanie, a poprzez dokumentację stworzyć przegląd potencjalnych możliwości. Za szczególnie przydatny można uznać
selektor harmonii opracowany przez Moona i Spencera, którzy wyróżnili na kole barw
następujące zależności między odcieniami [8]:
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– identyczność – harmonia tożsamości,
– pierwsza niejednoznaczność odcienia (dysharmonia),
– podobieństwo – w obrębie jednej sekcji (między dwoma biegunami barw podstawowych)
– harmonia przez analogię,
– druga niejednoznaczność odcienia – dysharmonia,
– kontrast – w obrębie dwóch sekcji (jeden biegun barwy podstawowej) – harmonia przez
opozycję,
– kontrast barw dopełniających (dwa bieguny barw podstawowych) – harmonia przez
opozycję.
Bardzo istotne znaczenie dla pozytywnego odbioru kompozycji barwnej ma również,
według S. Hesselgrena, interwał kolorystyczny – tzn. odległość między barwami użytymi
w kompozycji barwnej – zarówno w stosunku do odcienia, jak też jasności i nasycenia. Zależność między pozytywnym odbiorem kompozycji barwnej a interwałem kolorystycznym
jest według Hesselgrena następująca:
– interwał jasności musi być wyraźnie rozpoznawalny,
– gdy zmniejsza się interwał jasności, musi wzrosnąć interwał nasycenia i odcienia (wyjątek stanowi przypadek, kiedy zależy nam na stałości odcienia),
– dla dowolnie wybranych odcieni barwnych istnieje takie zestawienie interwałów nasycenia i jasności, że kompozycja jest harmonijna,
– przyjęta w kompozycji wielkość interwału barwnego musi dawać wrażenie przemyślanej
kompozycji,
– duży interwał barwny potęguje kontrast i wzmacnia oddziaływanie kompozycji barwnej [19].
O podstawowych zagadnieniach dotyczących wzajemnych stosunków barw tak pisze
M. Rzepińska: „W kombinacjach barw zestawienia działające szczególnie pozytywnie to
albo kolory antagonistyczne, albo zestawienia barw bliskich sobie i podobnych. W pierwszym przypadku korzystnie działają duże interwały barwne, w drugim — małe i subtelne.
Kombinacje harmoniczne oparte na opozycji działają bardziej »optycznie«; kombinacje harmoniczne przez analogię działają bardziej »emocjonalnie«, nastrojowo i tajemniczo” [23].

6. Zmienność barwy – rzeczywista i pozorna
Odbiór obiektu z zewnątrz nigdy nie jest obrazem raz na zawsze ustalonym, zmienia
się w czasie, w zależności od pory roku, dnia, a niekiedy nawet godziny. Krajobraz kolorystyczny wsi ulega zatem nieustannym przemianom wizualnym. Zmienność koloru można
podzielić na rzeczywistą i pozorną. Rzeczywista związana jest ze zjawiskiem starzenia
się barwy oraz zmianą kolorów elewacji i dachów – wymianą substancji, czyli remontami, odnawianiem, wykańczaniem obiektów czy wreszcie wznoszeniem nowych. Pozorna
zmienność barwy łączy się ze zmiennością oświetlenia oraz wzajemnym oddziaływaniem
kolorów poprzez kontrast równoczesny lub następczy. W przypadku zespołów wiejskich
na odbiór barw architektury bardzo duży wpływ wywiera kolor krajobrazu, który ulega
sezonowym zmianom, przekształcając nieustannie tło architektury. Sezonową zmienność
barw roślin możemy zatem zaliczyć do obu grup – zarówno rzeczywistej, jak i pozornej. Mimo zróżnicowanego odbioru wizualnego koloru pod wpływem różnych czynni-
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ków, istnieje zjawisko stałości barwy – tzn. zdolności do rozpoznawania właściwej barwy,
„przypisanej” obiektowi, niezależnie od jego chwilowej barwy postrzeganej oraz związane
z nim zjawisko barwy pamięciowej.
6.1. Rzeczywista zmienność barwy
Starzenie się barwy
Jest to zjawisko polegające na zmianie wyjściowego koloru pod wpływem oddziaływania środowiska, głównie ciepła, światła i wilgoci. Procesy starzenia się materiałów naturalnych, takich jak drewno, kamień czy cegła, są postrzegane jako ich cecha naturalna i są
wręcz zjawiskiem wpływającym korzystnie na ich odbiór wizualny9. Starzenie się materiałów sztucznych wiąże się przeważnie z zabrudzeniem, szarzeniem lub płowieniem barwy
i powstaniem nieregularnych zacieków. Od współczesnych materiałów wymaga się jak
największej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne – a co za tym idzie mniejszej
podatności na zmiany barwy. W związku z tym powierzchnia nowych materiałów jest na
ogół gładka – często błyszcząca – jednolicie pokryta barwą. Są to cechy różne od naturalnych materiałów stosowanych na terenach wiejskich w przeszłości, które były przeważnie
matowe i porowate.
Wymiana kolorów
Zmiana barw następuje również w przypadku wszelkiego rodzaju remontów obiektów
i przy wznoszeniu nowych. Współcześnie na polskiej wsi często zmianie ulegają pokrycia
dachowe – w związku z eliminacją pokryć azbestowych. Powszechne jest również, w związku
z lepszą dostępnością materiałów, wykańczanie nieotynkowanych dotąd budynków, głównie
z lat 60.
6.2. Pozorna zmienność barw
Pozorna zmienność barw jest związana ze zmiennością oświetlenia, dystansem oraz
wzajemnym oddziaływaniem barw – równoczesnym lub następczym. Zmienność barwy
występuje również przy zmianie wielkości płaszczyzny barwnej – czyli, przykładowo,
przy przeniesieniu wybranego na małej próbce kolorystycznej koloru na elewacje obiektu.
K. Fridell Anter w swoich badaniach zmian między kolorem postrzeganym a rzeczywistym
ustaliła, że na fasadzie kolor wybrany wygląda jaśniej niż na próbce, przy czym barwy
jasne stają się bardziej białe niż nasycone, a barwy ciemne – bardziej nasycone, jasność
ulega niewielkim zmianom, występują również odchylenia odcienia [7].
6.3. Sezonowa zmienność barw
Jak już wcześniej zauważono, zmiana kolorów w krajobrazie ma charakter zarówno rzeczywisty, jak i pozorny. Sezonowa zmienność barw następuje bowiem w sposób rzeczywisty
– natomiast zmiana barwy tła powoduje zmianę w odbiorze wizualnym płaszczyzn dachów
i elewacji architektury wiejskiej, zgodnie z zasadami wzajemnego oddziaływania barw –
9

W przypadku miedzi zjawisko spatynowania jest wręcz zjawiskiem pożądanym, wiąże się bowiem
z całkowitą zmianą odcienia barwnego – z ceglastego na jasnozielony.
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poprzez kontrast równoczesny i następczy. Harmonia barw materiałów naturalnych w architekturze tradycyjnej ma charakter analogii jesienią, gdy barwy dominujące w krajobrazie
to żółte i czerwone ochry oraz jasne i ciemne brązy; charakter opozycji wiosną i latem, gdy
czerwienie dachówki i cegły tworzą kontrast dopełniający do powszechnie obecnej zieleni
traw, drzew i upraw na polach – wreszcie tożsamości w zimie, kiedy krajobraz i obiekty pokryte są śniegiem, a dominują biel i czerń [1, 4].
7. Czynniki subiektywne
7.1. Odczucia własne obserwatora i preferencje kolorystyczne
„Obraz przedmiotu nie jest identycznie odbierany przez różnych obserwatorów. Na rodzaj spostrzegania mają wpływ: zdobyta wiedza, upodobanie, przyzwyczajenie, a nierzadko utajona wada, np. częściowy daltonizm, ograniczający odczucie niektórych barw,
lub aniseikonia powodująca zaburzenie w widzeniu wielkości przedmiotów. Nie można
pominąć także znaczenia wyobraźni” [10]. W zależności od punktu widzenia i ruchu obserwatora postrzeganie elementów dokonuje się w sposób sekwencyjny lub równoczesny.
Zapamiętywanie obrazów i nakładanie ich na obraz bieżący wpływa na ostateczny odbiór
wizualny danej sekwencji w umyśle odbiorcy. Przy tak dużej liczbie czynników subiektywnych można by wysunąć wniosek o niemożności sprecyzowania żadnych generalnych
zasad rządzących wyborem barw w architekturze. Jednak, jak wykazały badania10, istnieją
pewne preferencje kolorystyczne dla obiektów o określonej funkcji, które są zróżnicowane w zależności od podłoża kulturowego i tradycji danego regionu. Oznacza to, że powiązania geograficzne, historyczne i kulturowe mają zasadnicze znaczenie dla preferencji
kolorystycznych w architekturze i że w regionach czy kulturach, gdzie dla danego typu
obiektów wybierano w przeszłości określone barwy, będą one najprawdopodobniej w dalszym ciągu preferowane. „Kolory i ich zestawienia, zastosowane w różnych częściach
budynku, będą przez oglądającego odbierane na podstawie jego doświadczenia wzrokowego, przyzwyczajenia, wynikać będą z pewnej tradycji kulturowej” [23]. „Zastosowania
niezgodne z nią mogą szokować i powodować dysonans poznawczy, co tylko w niektórych
przypadkach może być efektem pożądanym” [20]. W tych okolicach, gdzie dominuje stare
budownictwo, preferencje kolorystyczne w architekturze są zatem uzależnione w dużej
mierze od przyzwyczajeń i tradycji kulturowych. Tam natomiast, gdzie przeważa budownictwo współczesne, pozycję nadrzędną zajmuje czynnik pobudzenia emocjonalnego. Przy
braku ustalonych przyzwyczajeń i oczekiwanych schematów barwnych ocena kolorystyki
dokonuje się na podstawie generalnych zasad percepcji. Według Zeugnera „odczuwamy
harmonijnie tylko tę grupę barw, która odpowiada naszym oczekiwaniom i pojęciom, która uzupełnia się zrozumiale z funkcją przedmiotu, a więc zadowalającą nas kombinację
barwy i przedmiotu. (...) Harmonijne wrażenie ogólne ukształtowania barwnego zakłada
stosunki spokojne, podobieństwo, wzajemną wspólność barw oraz dobranie charakterem
barwy do przedmiotu [32]. R. Kozioł zauważa z kolei, że „samowolne narzucanie przed10

M.in. teoria Whitfielda/Slattera, badania prowadzone w Szwecji w latach 1938–1950 przez
S. Hesselgrena oraz eksperyment przeprowadzony na Uniwersytecie w Lund na Wydziale Psychologii
Środowiskowej przez R. Küllera i J. Janssensa w 1997 r. [12].
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miotom barwy w sposób nie związany, a często sprzeczny z ich funkcją i formą prowadzi do degeneracji wrodzonego człowiekowi poczucia ładu w tej dziedzinie. Zbyt wielka
agresywność i intensywność zestawień barwnych, powoduje niszczenie wrażliwości estetycznych. W ten sposób zastosowana barwa, przestaje być źródłem przeżyć wpływających
ożywiająco i pobudzająco na psychikę i intelekt, a staje się powodem znużenia [21].
7.2. Zależność koloru od funkcji i formy obiektu
Rezultaty badań wskazują również na większe znaczenie pozytywnego charakteru relacji między kolorem obiektu i otoczeniem – niż oddziaływaniem koloru samego z siebie. O wyborze koloru dla danej lokalizacji decyduje zatem (czy też powinno decydować) nie
tyle piękno danego odcienia czy zestawienia barwnego, co jego „odpowiedniość” w danym
kontekście oraz dla danej funkcji i formy obiektu. Teoria M. Inui (1969) zakłada, że człowiek preferuje określone barwy dla pomieszczeń o określonej funkcji. Teoria ta wydaje się
być również prawdziwa w przypadku koloru zewnętrznego. W niektórych budynkach pewne
zestawienia kolorystyczne wydają się stosowne – odpowiadają bowiem funkcji i formie danego obiektu lub jego części11. Parafrazując J. Żórawskiego, można stwierdzić, że: „Każdy
[kolor] dąży do najwłaściwszych sobie części” [33].
Jak wykazują badania i obserwacje, do elewacji obiektów mieszkalnych na polskiej
wsi preferowane są np. barwy mające odniesienie do barw materiałów naturalnych –
kamienia (szarości), drewna i gliny (żółcie) oraz cegły (czerwienie), a także odcienie pastelowe o wyraźnie zdefiniowanym odcieniu – barwy zbliżone do kolorów podstawowych.
Najrzadziej wybierane są odcienie od niebiesko-zielonego po niebiesko-fioletowy, a więc
tzw. barwy sztuczne. W przypadku pokryć dachowych preferowane są barwy ciemne,
matowe – najczęściej zbliżone w odcieniu do dachówki ceramicznej, co zgodne jest z wieloletnią tradycją jej stosowania w wielu regionach Polski (np. na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej). Z kolei tam, gdzie dominowały pokrycia gontem (np. na terenach górskich),
współcześnie preferowane są odcienie z grupy brązów, czerni i ciemnych szarości (np. na
Podhalu).
Kolejnym elementem decydującym o pozytywnym odbiorze kompozycji kolorystycznej obiektu architektonicznego jest jej „odpowiedniość” dla danego stylu architektonicznego12. Jest to zagadnienie skomplikowane i wymagające przeprowadzenia dodatkowych badań – jednak wydaje się, że istnieją pewne związki między stylem architektonicznym a kolorystyką. Przykładowo, „domyślną” i tradycyjnie preferowaną kolorystyką
dla dworu polskiego wydaje się być biel ścian i czerń dachu krytego gontem, dla prostej,
modernistycznej bryły – barwy achromatyczne z detalami w barwach nasyconych, dla
obiektu tradycyjnego – barwy materiałowe i pochodne od nich itd. Oznacza to, że nie
tylko funkcja i forma obiektu lub jego części, ale także jego styl ma wpływ na pozytywny odbiór kompozycji kolorystycznej. Zatem zestawienie barwne odpowiednie dla
danego typu obiektu może być negatywnie odbierane w przypadku obiektu odmiennego
stylowo. J. Żórawski pisze, że: „w architekturze dążność do najwłaściwszych materiałów
(a poprzez to także kolorów) wzrasta proporcjonalnie do spoistości form. Im zatem forma jest swobodniejsza, tym więcej materiałów można w niej zastosować i tym większe
możliwości w tym zakresie ma architekt” [33]. Badania wykazały również krzywoliniową
11
12

„Rola części zależy od miejsca części w formie i od jej uformowania” [33].
„Wytyczna stylu jest zmienna, zatem zasady wynikające z niej są zmienne” [33].
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zależność między „podnietą emocjonalną” a oceną estetyczną koloru obiektu lub jego
części13. Kolor powinien wpasowywać się w otoczenie w taki sposób, by z jednej strony
nie stać się zbytnio nieczytelnym, z drugiej nie być krzykliwym – co może być odczytane
jako zły i nieprzemyślany dobór kolorystyki. Jedną z ważniejszych zasad kształtowania
wartościowej estetycznie kompozycji barwnej jest bowiem równowaga, która jest konieczna w celu uniknięciać monotonii lub chaosu. Potwierdza to również eksperyment
przeprowadzony przez K. Maki, który wykazał, że w odbiorze wizualnym kompozycji
kolorystycznej przestrzeni ulicy wrażenie harmonii powstaje, gdy użyte barwy są do siebie podobne (harmonia przez analogię) oraz gdy charakteryzują się one dużą jasnością
i stosunkowo małym nasyceniem [16].
8. Podsumowanie
Kolor stanowi jeden z podstawowych elementów percepcji wzrokowej – jest także jednym z elementarnych środków wizualnej komunikacji. Różnice trzech parametrów koloru
– odcienia, jasności i nasycenia, umożliwiają rozróżnianie i identyfikację przedmiotu widzialnego oraz sytuowanie go w określonym miejscu w przestrzeni. Dzięki swojemu silnemu
oddziaływaniu na psychikę człowieka, kolor w sposób istotny wpływa także na ocenę wrażeniową danej kompozycji w przestrzeni – tak w sensie pozytywnym, jak i negatywnym [26].
Wybór koloru dla architektury, szczególnie tej wznoszonej w otwartym krajobrazie, powinien
być dokonywany z wykorzystaniem wiedzy o oddziaływaniu koloru na człowieka oraz
z uwzględnieniem czynników wpływających na wizualny odbiór barwy w przestrzeni.
Efektywna praca z kolorem powinna być poparta znajomością natury koloru oraz sposobów,
w jaki jest postrzegany, znajomością metod jego badania, umiejętnością selekcjonowania
odcieni barwnych stosownych dla danego rodzaju przedmiotu, a w przypadku architektury –
obiektu, rozpatrywanego w danym kontekście kulturowo-przestrzennym, z uwzględnieniem
charakteru najbliższego otoczenia oraz tła. W związku z powszechnym zanikiem stosowania
lokalnie dostępnych materiałów do wykończeń obiektów mieszkalnych, a także postępującą globalizacją, która przejawia się także w kolorystyce architektury wiejskiej, wydaje się,
że opisane czynniki wpływające na efekt kolorystyczny w środowisku zewnętrznym mogą
– mimo skrótowego przedstawienia – stanowić punkt odniesienia dla architektów projektujących na terenie całej Polski, a także prowadzić do ustalenia pewnych uniwersalnych zależności w tym zakresie.
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SPATIAL PLANNING WITH PUBLIC PARTICIPATION
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI Z UDZIAŁEM
SPOŁECZEŃSTWA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Abstract
The transformation of the sociopolitical system that started in 1989 was based on the principles of
democracy and decentralization of power. When it comes to spatial planning, public participation was
included in the planning procedures. Participation has become the key element in the process of shaping
space. The modified planning regulations introduce public consultation that should facilitate the process of
making the right decisions. In principle, the use of public consultation should facilitate conflict mitigation
or even prevent them. The broad public participation in the development of local plans and studies of
the conditions and directions of spatial development makes it possible to resolve a number of conflicts
related to the essence of planning. However, under certain circumstances the participatory planning may
unintentionally become a cause of social conflicts, although it was meant to resolve them. Sometimes
rational spacial solutions can be blocked by certain interest groups.
Keywords: spatial planning, public participation
Streszczenie
Transformację systemu polityczno-społecznego rozpoczętą w 1989 roku oparto na zasadach demokracji
i decentralizacji władzy. W zakresie planowania przestrzennego uwzględniono udział społeczeństwa w procedurach planistycznych. Partycypacja staje się kluczowym elementem procesu kształtowania przestrzeni.
Modyfikowane przepisy planistyczne wprowadzają konsultacje społeczne, mające z założenia wspomagać
proces podejmowania właściwych decyzji. Stosowanie ich ma wpływać na łagodzenie konfliktów lub im
zapobiegać. Szeroki udział społeczeństwa w procesie tworzenia planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stwarza możliwość rozwiązywania wielu konfliktów
związanych z istotą planowania. W określanych sytuacjach projektowanie partycypacyjne staje się niezamierzoną przyczyną konfliktów społecznych, mimo że w swej idei zmierza do ich rozładowania. Czasem
wiąże się z blokadą racjonalnych rozwiązań przestrzennych przez określone grupy interesu.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, partycypacja społeczna
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1. Spatial planning in terms of the socialization of the process
Public participation in spacial shaping is the key element in the spacial planning process
introduced in the Polish sociopolitical system after 1989. Based on the principles of democracy
and decentralization of power it includes public participation in the planning procedures.
It privides an opportunity for active participation of the residents and landowners in the
process of spatial transformation. It provides opportunities but also challenges associated
with space management and organising the environment to live, work and rest. The
socialization of the planning process generates certain problems related to the restrictions
of property rights of owners and investors in the matter of free disposal of property. This
conflict of interest cannot be completely avoided, however the undisputable need for spatial
organization activities induces the need to overcome them.
Generally speaking, spatial organization was mainly the interest of urban planning,
economic stuedies, and, to a small degree, legal science. As a result of the political changes
after 1989, it became one of the most important public tasks of the widely understood
society. The adopted planning system, armed with a number of legal documents, defines
the powers and duties of the citizens in the applied procedures. The above-mentioned
systemic changes also revealed that the spatial development conflicts become inevitable.
The increasing public awareness associated on one hand with the knowledge about the right
to co-decide about the property and the possibilities of its development, and on the other the
deepening knowledge about the risks related to locating investments associated with potential
threats in close vicinity i.e. industrial plants, landfills, incineration plants, communication
projects (highways, motorways, airports, railways) but also new residential complexes
and various service premises, give rise to conflicts. Conflict resolution becomes more and
more complex and requires extensive knowledge. The procedures provided in the currently
existing planning regulations do not always allow the elimination of conflicts born on
social grounds. In terms of the spacial development and the associated tendency to provide
spatial order, the situation is much more serious. Polish planning system along with the spatial
planning institutions was, due to poorly understood causes, “dismantled” during the political
system reform. As a result of this process the logical continuity of the planning thought was
interrupted. In terms of national planning there was a constant and significant weakening of
the planning document at the national level and its depreciation. At the municipal planning
level, defective studies and territorial plans are created, and their main fault is that in general,
they are prepared under the dictation of the current interests of local communities.
Private interest becomes the dominant factor in the undertaken planning activities, whereas
the objective considerations related to natural resources, landscape, cultural heritage and
historical monuments, economic space and public needs are marginalized. Meanwhile, the
chances of eliminating conflicts of interest in the spacial resource management decrease and
the emerging conflicts at the stage of spacial planning become impossible to avoid. There are
no urban planning doctrines where the support for the planning activities in the preparation of
studies and territory plans, at the municipal level, could come from two directions: regional
policy and regional planning. Developing alternative methods of conflict resolution could
become an additional factor substantively strengthening the nature of planning.
Meanwhile, the increasingly more public participation in the spacial planning along with
the simultaniously growing awareness of the spacial issues and the acquired rights to manage
the property naturally leads to enlarging the conflict area. Conflict resolution or mitigation on the
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spacial planning grounds requires a search for new solutions. Public participation requires access
to information and interpreting skills. The participation also involves the willingness to take part
in negotiations and responsibility for the course and result of the search for new solutions.

2. Game of interests set against spatial planning background.
Public participation to prevent conflicts
The planning activities at the level of studies of conditions and directions of spatial
development of municipalities, local plans, decisions regarding the establishment of
development conditions and decisions regarding the determination of a public investment
location, prepared by the municipalities, are perceived as organizing framework within which
the investment life goes on. The spacial planning process can be seen as a kind of game with
clashing interests and attitudes of individual players. The arena for this game is a strictly defined
space where there is a struggle between the property owners, local authorities’ intentions and
architect’s attitude. In this context, spatial planning can be perceived as an area of permanent
conflicts whose strength varies with time. and intensity depends largely on the pace of socio-economic transformation of the country and the region. Ensuring public participation in the
spacial planning aims at bringing the spacial intention to the final stage thanks to negotiating
the solutions, easing of tensions, preventing conflicts, and, as a consequence, striving
to reach the consensus. The municipality, as the local governmet organization, is subject to
regulations contained in the relevant acts, and the spacial management should be based on
a success model [5]. On the other hand, Zbigniew K. Zuziak emphasizes that contemporary
urban planning does not have sufficient theoretical basis to resolve conflicts [15].
In the search for ways to resolve environmental conflicts in the new Polish democracy,
where the role of private sector in the market-oriented economy is growing, I suggests using
the American experiences as reference. It is assumed in fact that performance zoning, as well
as negotiation techniques related to the environmental conflicts, can provide practical answers
to the questions regarding the means of resolving conflict situations in spatial planning, where
“the conflict is an antagonistic state of relationships that result from an actual relatively
perceived or potential conflict of interest”. Z.K. Zuziak defines the concept of environmental
conflict “as a situation where the decision-making parties in the game of space strongly
differ when it comes to their goals, interests, intentions, etc., and, as a consequence, in their
behavior in relation to specific changes in spatial planning, as well as their assessment of the
impact of these changes on the environment” [15]. He distinguishes the sources of conflicts,
indicating that, in fact, they include “objective environmental changes (actual or potential)
and the way they are perceived”. Based on the above-mentioned observation, he also draws
an important conclusion regarding the importance of the infomation resource available to
the parties that limit the ability to control and resolve conflicts. In his search of conflict
resolution means, he indicates the importance of the developed and adopted standards for
preventing, mitigating or even eliminating conflicts, which, in most cases, are the result of
a clash between two basic social value categories: the quality of environment and economic
development. It can be assumed that on the basis of planning procedures, conflicts focus on
the grounds of interest, where, generally speaking, the common (public) good clashes with
the particular interests of an individual. In other words: res publica contra res privata.
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In the matters related to spacial development, conflict is a natural phenomenon that
derives from the essence of urban planning that limits the property rights of the owners
and investors to freely manage the space, due to the rights of others and the collective
needs. A conflict can have bad and good sides. Sometimes you have to participate in it,
sometimes you need to initialize it, but with the intention and plan for its resolution,
because, in every case, conflict is risky. Conflicts of interests regarding the spatial
development cannot be avoided and an attempt to resolve them should begin with making
the participants of the ‘game’ aware of the meaning of planning as – among other things
– the rational localization of different functions, possibly similar, in the given area [9].
While continuing to search for conflict prevention methods, one should pay attention
to the “performance zoning and alternative conflict resolution procedures” as proposed
by Z.K. Zuziak [15]. Then it comes to spacial planning implemented at the municipal
level, most often conflicts occur between the owner of the property, the local government
(local government authorities represented by the local administrator, mayor or president
of the city) competent in matters of spatial planning and the design units responsible for
preparing the given planning analysis. It is not uncommon that institutions representing
the state, equipped with strong powers, are guarding the broadly understood public interest
at the national level (e.g. Voivodship Office, Directorate-Regional for the Environmental
Protection, Regional Water Management, Provincial Conservator etc.). Occasionally,
various social organizations, such as those related to the so-called environmental trends,
participate in the conflict. The above-mentioned attempts to resolve conflicts as a result of
performance zoning require support in the form of adopting regional policies and regional
planning and the use of alternative conflict resolution procedures [15]. Spatial planning
conflicts arise in most of the democratic countries, where attempts are made to resolve
them on the grounds of public agreements. As pointed out by E. Heczko-Hyłowa, in the
well-established democratic system in France, planning, including spatial planning cannot
be executed beyond the society, to which it is in fact addressed [5]. The key elements of
this planning are the continuous process of informing and educating the society as well as
negotiations with all of the planning procedures participants.
In the French urban planning system there are three interdependent types of planning
analyses: long, medium and short term – where the long-term plan is the so-called direction
scheme (Schema Directeur SDAU), medium-term is the land use plan (Plan d’Occupation
desw Sols POS) and short-term plans as a tool of operational urban planning. The created
platform for dialogue between public authorities, society and market and political forces
is aimed at achieving balance. Private interests cannot violate the public interest. This
type of planning that takes into account the principles of sustainable development, leads
to the harmonization of activities that as a consequence has a positive impact on the space.
The quality of planning and space management is considered in the following contexts:
administrative and legal, economic, cultural, and psychosocial. Due to the territorial division
related to the decentralization of power, town system and institutional structures, the political
context also becomes essential. The aim of the policy pursued by the local authorities is to
make and implement decisions in the interest of the community, with its active participation.
Another, significant for our analysis, foreign example may be the attempts to bring the
negotiations, between the local authorities and the public, during the planning decision-making process at the municipal level, in the case of actions in the complex urban organisms
of big cities such as Vienna. In the administrative division of Austria, the capital is also
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a municipality and one of the nine states. The city of Vienna has more than one million six
hundred thousand inhabitants (Austria has more than 7.6 million). In the Austrian constitution
the general laws relating to planning and spacial development are not formulated, and only
the issues of strategic importance for the state are regulated by the federal laws (rail and road
transport, aviation, higher education, protection of historical monuments, nature protection.)
Each of the nine states of Austria has its own autonomous spatial policy, which means that
the highest municipal authority regarding the spacial planning remains in the hands of local
communities. Municipalities have three basic planning instruments according to the basic
scale and the level of detail of the planning analysis. These are: city development plan
(Stadtentwicklungsplan), land use and zoning plan (Flächennutsungsplan) and development
plan (Bebaungsplan) relating to a particular investment project. Residents have a legal right
to enter comments regarding the given planning studies and hence, can have an influence on
the development of both the immediate environment as well as the spacial development of
the country [14].
3. Public awareness of planning decisions.
Examples of active participation
The current planning system in Poland. which was modernized after the period of
socialist economy, so far has not been verified in terms of checking the functioning of public
participation. It has not changed significantly since the beginning of its implementation, that
is, since 1994. Residents’ objections are beginning to appear regarding the controversial
plans of state and local authorities or individual investors and indicate an increasing
awareness of the public regarding their rights to decide on the surrounding space. There are
various courses of action of individual conflicts, but each time the attempts taken to solve
them are systematic actions. Meanwhile, in countries with well-established democracy, such
issues have been of great importance for years. A good example of initiating such actions can
be the effective protest of residents of one of the Los Angeles districts against the operation of
a large brick factory, so burdensome that it provoked a collective resistance of the residents,
and consequently resulted in the authorities closing it. This took place in the 20th century.
An example of a contemporary advocate of the new approach to spacial planning is
undoubtedly the American planner and lawyer Paul Davidoff1, who promoted the idea of
“participatory democracy”2. As a result of his activities many countries began to introduce
mandatory resident participation in their planning systems procedures [2]. In the leading
1

2

Paul Davidoff (1930–1984) – theoretician of the planning, supporter of the idea of the democracy
being involved in planning. He propagated the principles of fairness and equality in the planning. He
regarded the planning as a process with the participation of a wide range of social issues that aim to
improve the conditions of all of the people. His actions constitute the turning point in the theory and
practice of the planning with social participation. In 1965, he published an article entitled “Advocacy
and Pluralism in Planning”, where he appealed to the urban planners for representing the interest of
the least privileged social groups.
Małgorzata Hanzl in her doctoral dissertation entitled New Opportunities for the Participation of
Residents in Spatial Planning as the Result of the Application of Contemporary Computer Techniques
writes about the meaning and influence on planning with the participation of the residents of the
American planner and lawyer, Paul Davidoff.
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democracies of the world, it took a significant position in the means of shaping the immediate
environment through participation in the planning decisions3.
The growing awareness of citizens and their interest in the possibilities of making an impact
on the environment influenced the development of participation methods. In the second half
of the 20th century, a significant position in this field was also taken by an American scientist
and a specialist in the field of design with community participation, Henry Sanoff4. Sanoff is
the creator of the theory of participatory design, which is increasingly used in practice around
the whole world. His authority as well as the growing interest in the foreign solutions resulted
in a series of lectures delivered by him in Poland5. The increasing importance of participation
causes the need to implement new problem solving techniques. A prominent position on the
grounds of public participation in the planning processes was reached by a German theologian
and sociologist Peter C. Dienel (1923–2006)6. A number of his theoretical works and practical
activities was devoted to the use of groups in negotiation techniques7.
Statutory (formal) participation techniques are mandatory, enclosed in law, elements of
the public decision-making process, functioning in the framework of local law formation.
Those participation techniques are: public debate and the comments and proposals put in
writing and made available to the public. An example of formal social participation practiced
in the United States of America are also resident committees appointed to give an opinion
on a given project. In Germany, in the 1960s, public participation in developping plans was
provided for in the Federal Law. These forms are also present in Polish planning practice. The
need to broaden public participation in the planning studies over the bare minimum specified
by the requirements is increasingly being brought up for descussion. The perceptions of
participation as a process, where the parties cooperate in preparation of the project plans
and studies that aim to make specific spatial decisions, requires active participation of all
partners involved in the planning process. This ascertainment forms the basis for a number
of initiatives by bodies and institutions that have an impact on the planning processes. Polish
3

4

5

6

7

M. Hanzl, in the article Public participation in selected countries, gives an account of defining public
participation in the planning procedures and giving it a proper meaning in the laws and regulations
of Great Britain, US, Germany and France.
The author of: Community Participation Methods in Design and Planning, Designing with
Community Participation, Three Decades of Design and Community, Participation Design: Theory
and Techniques, Design, Games, Methods of Architectural Programming and Visual Research
Methods in Design.
The lecture entitled Democratic Design: Examples of Community Participation in Planning delivered
in the Department of Architecture of the Warsaw Technical University on 25 October 2011 and the
lecture under the same title organised by Lodz University of Technology and Res Publica Nova on
26 October 2011.
The author of, among others: Partizipation an Planungsprocessen als Aufgabe der Verwaltung,
Berlin 1971, Die Planungszelle – Zur Praxis der Bürgerbeteiligung – Demokratie funkelt wieder,
FES-Analyse, Bonn 2002.
Planning Groups in Civil Society, (Die Planungszelle der Burger als Chance). The planning groups
also called “planning units” assist in the direct introduction of the citizens to decision-making
processes. According to prof. Dienel’s theory, it is realized using randomly chosen groups of citizens
invited to participate in solving problems presented to them. In one of the planning units there are
about 25 “unprofessional experts” working for 4 days. Specialists and business representatives
describe a number of issues for them to analyse. The constantly changing small groups are the
guarantee of the objectivity of the discussion.
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integration with the European Union is also achieved through participation in EU projects.
One of them is Participatory Spatial Planning in Europe8. The aim of this project is the use of
modern geovisual techniques to support an essential element of the planning activities, which
are discussions and social agreemnets. This project involves teams from several European
Union countries (Belgium, Spain, the Netherlands, Poland and Portugal). The pan-European
nature of the project ensures the exchange of experiences in using innovative solutions and
visualization methods of the information with a spatial reference (geovisualisation) in the
spatial planning process. The biggest value of this project is its cross-regional dimension that
allows the exchange of experience gained in various European countries.
One of the elements of this program, which was carried out in Poland, was a seminar on
spatial participation with an emphasis on geovisualisation methods. This part of the program
related to the dialogue between Kampinoski National Park and local communities in the
framework of Particiatory Spatial Planning in Europe (PSPE.) The meeting was held at the
headquarters of the Directorate of Kampinoski National Park9.
The Southern District Chamber of Urban Planning based in Katowice, a body which brings
together designers authorized to prepare planning studies, in 2011, organized two seminars
regarding participation in planning. A seminar entitled The German experience in spatial
planning – planning system in Germany and procedures for public participation in planning
was held on October 14th and another workshop entitled Public consultations on planning
was held on November 30th. The Chamber’s initiative met the expectations of many designers
struggling with new problems to solve in which they were not professionally prepared for.
Another example can be the workshop organized by the Warsaw Development Forum
for students and graduates (architecture, spatial development, sociology, social psychology)
entitled Public participation in the planning of Warsaw (12 October 2010). An additional
example: The debate on participation in spatial planning organized by the President of
the Town Council of Wroclaw and Society of Wroclaw City Beautification on 28 April
2010. Kampinoski National Park organized a seminar dedicated to the dialogue with the
local communities regarding the environmental protection and spatial planning in a form of
a dialogue between the institution and the society. In this case the main theme of the seminar
was also combined with the use of online GIS/GPD tools (Geo Discussion Panel).
4. Public participation in practice.
The negative effects of public participation in the planning procedure
The search for methods of resolving conflicts generated by public participation in planning
procedures is one of the key elements for the proper use of participation. Public consultation
stipulated in the planning procedure effectively support the act of making appropriate and
factually correct decisions. When properly used, it can prevent conflicts or reduce their scale.
8

9

Participatory Spatial Planning in Europe – PSPE realized in the framework of INTERREG III C
programme.
Seminar in the Kampinos National Park. Dialogue between the National Park and the local
communities in the context of wildlife preservation and local land management plans – public
participation by means of GIS Internet tools. About 45 people participated in the seminar, the
representatives of various institutions: scientific institutions, universities, local authorities, non-governmental organizations, management of the national park and other interested parties.
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Social participation - particularly in the preparation of studies and local plans, allows to
resolve some of the contentious issues at the beginning stages of the project. Unfortunately,
the so-called participatory planning can also, in some cases, be the cause of unintended social
conflicts, although its intention is to solve them. Under certain circumstances, it may be
associated with blocking ideas by separate interest groups (e.g. residents, junior or senior
employees of local administration).
An example of participatory planning that generated unintended conflicts, consequently
leading to a decrease in the substantive value of the plan, is the situation of the village of
Zglobice in Tarnow municipality. The conflict arose from the arrangements of the plan
related generally to the transportation layout, and in particular, to a planned local road
(7-KDL). The present example concerns a fragment of the area that was covered by the local
plan. It is an area roughly of the shape of a triangle, contained within the following streets:
Krakowska, Zbylitowska and Spacerowa (Ill. 1). The whole area is included in a local plan
existing since 2005. The above-mentioned streets are the external communication system
of this area. The adopted plan of internal communication system consists of existing and
planned access and internal roads,which ensure the communicative accessibility of virtually
all of the parcels located in the area. The plan fundamentally establishes the use of the land
for residential single-family development and partially, for two operating food processing
companies. The element, which significantly influenced the layout of the current plan is the
110 kV high-voltage power line that runs through the center of the area, along with the 40 m
wide technical and protective zone that was established around the power line and is free
from development. According to the plan, a local road (7-KDL), connecting Krakowska and
Spacerowa streets, was set along the power line. Use of the technical zone along the power
line to locate the local road was a correct decision from the planning point of view. However,
for the vast majority of the housing estate residents the value of this communication solution
disappears when interfering with their property ownership. This applies to those residents
whose land was allocated under the route of the planned road. They do not care that the
road was run through the uninvested grounds that, due to the power line, have no possibility
for future development. The owners of parcels that were the road was designed, protested
against the route of the road, using the arguments that questioned the sense of building the
road. Other residents joined the battle over removing the road from the development plan, as
they believed that its construction was likely to introduce increased traffic to the so far quiet
housing estate (huge fear of the so-called transit).
In the ongoing discussion, the arguments related to the possibility of improved
communication, increase in the flexibility of the system and its patency (i.e. bandwidth)
disappear. The spreading conflict involved the municipal authorities of Tarnow. Since the
spatial development is the responsibility of the municipality, the mayor as a representative
of local authorities became a party in this dispute. Perceiving the conflict in the context of
designing a proper communication system throughout the municipality, as well as taking
particular care before making any conclusive decision, he initiated a substantive discussion
on the possibility of making changes to the existing local plan. Appropirate municipal services
responsible for spatial planning declared their suppport for keeping the planned road. In the
meantime, the parties of the dispute were joined by the two food processing companies. One
of them presented their own proposal of the plan modification (Ill. 2), taking into account –
which is understandable – their own interest, which as it turned out, was broadly consistent
with the residents’ postulates (elimination of local road connection between Krakowska and

173
Spacerowa streets). Another very radical proposal of a group of residents also appeared (Ill. 3),
contesting the disputed local road and expressing an opposition to the expansion of the access
road network that was envisaged in the plan and support for leaving only the existing system,
which consists of dirt roads that used to serve the agricultural lands in the past, easements
and individual building access roads established in the meantime. Currently functioning
communication system does not provide a convenient access to most of the parcels. One of
its disadvantages is the lack of functional clarity and planning readability. What is more, the
parameters of existing roads (lanes being too narrow) hinder passing vehicles and prevent
parking. Further intensification of the development of the so far uninvested parcels will – in
all likelihood – lead to further deterioration of the communication in the housing estate. This
argument, however, is marginalized by the majority of population. Generally, the arguments
raised by residents include: opposition of the owners of the land intended for the road,
opposition to a transit road, and concern for a significant burden in the municipal budget
caused by the buyout of land and construction of the disputed road. Another strong argument
against the road is the fact that the road does not exist and is only being planned. Its physical
absence does not provide enough of convincing arguments for leaving it in the plan and
constructing it in the future, but it multiplies the fear and increases the number of opponents.
In search of rational planning solution for the ongoing dispute over leaving or eliminating
the planned 7-KDL road, the designer presented a compromise (Ill. 4). To the opponents’
satisfaction the disputed road has been removed from the plan drawing. However, to
minimize the negative effect of the lack of this road in the communication system of this
housing estate, a roundabout was proposed within Prymasa Wyszyńskiego street (8-KDL)
and joining it with a planned short section of a road with Spacerowa street. Such a solution
should contribute to a more comfortable – compared to current – entry to the estate. It
definitely increases the flexibility of communication by introducing an alternative exit.
The elimination of a section of 7-KDL road can worsen the conditions of the road transport
system throughout the western part of Tarnow municipality. Reaching a compromise in
this case may become a Pyrrhic victory. New developments on the currently uninvested
parcels, improvement of the residents’ economic conditions and growth in the number of
cars can generate traffic so intense that the system, which eliminated the 7-KDL road may
prove inefficient.
5. Conclusions
This example illustrates the essence of the issues related to educational importance
of public participation in the planning and raising public awareness of the importance
of planning projects across a broad spectrum of conscious spatial development. One of
the important challenges is to root the importance of planning in the public awareness as
activities outside of the boundaries of a particular parcel. The idea is that the area covered
by the planning study was perceived as a common good whose value are the regulations
regarding the relationship, developed in the social debate, between an individual right
to develop a parcel unit and the rights of other owners. The system of mutual relations,
prerogatives obtained thanks to the plan and restrictions imposed on all participants become
the value. Coding in the social consciousness of such an understanding of the plan may
affect its general acceptance and even identifaction of the members of the community with
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the established order. The process of planning can be perceived as a kind of game where
the interests and attitudes of individual players clash. The arena for this game is a strictly
defined space where there is a struggle between the property owners, local authorities’
intentions and architect’s attitude. In this context, spatial planning can be perceived as an
area of permanent conflicts whose strength varies with time and intensity depends largely
on the pace of socio-economic transformation of the country and the region. Ensuring
public participation in the spacial planning aims at bringing the spacial intention to the
final stage thanks to negotiating the solutions, easing of tensions, preventing conflicts, and,
as a consequence, striving to reach the consensus.

1. Planowanie przestrzenne w aspekcie uspołecznienia procesu
Udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni stał się kluczowym elementem procesu planowania przestrzennego w zastosowanym w Polsce po 1989 roku systemie polityczno-społecznym. Oparty na zasadach demokracji i decentralizacji władzy, przy udziale
społeczeństwa w procedurach planistycznych, stwarza możliwość czynnego udziału mieszkańców i właścicieli gruntów w procesie przemian przestrzennych. Zawiera szanse, ale również wyzwania związane z zarządzaniem przestrzenią i urządzaniem środowiska życia, pracy i wypoczynku ludności. Uspołecznienie procesu planowania generuje jednak problemy
zawarte w ograniczeniach praw właścicieli nieruchomości oraz inwestorów do swobodnego
dysponowania własnością. Sprzeczności tych interesów nie da się całkowicie uniknąć, jednak niekwestionowana konieczność działań związanych z zagospodarowywaniem przestrzeni zmusza do podejmowania prób ich przezwyciężania.
Bardzo ogólnie ujmując, organizowanie przestrzeni było głównym przedmiotem zainteresowania urbanistyki, nauk ekonomicznych i w nieznacznym zakresie nauk prawnych.
W wyniku przemian politycznych po 1989 roku stało się zaś jednym z ważniejszych zadań
publicznych, do którego zaangażowane zostało szeroko rozumiane społeczeństwo. Przyjęty system planistyczny, wyposażony w szereg aktów prawnych, określa między innymi
uprawnienia i obowiązki obywatela w stosowanych procedurach. Wzmiankowane zmiany
ustrojowe ujawniły również, iż konflikty w gospodarce przestrzennej stają się nieuchronne.
Rosnąca świadomość społeczna związana z jednej strony z wiedzą o prawach do współdecydowania o własności i możliwościach jej zagospodarowania, a z drugiej z pogłębiającą się wiedzą o zagrożeniach związanych z lokalizacją w sąsiedztwie inwestycji związanych z potencjalnymi zagrożeniami, jak chociażby zakłady przemysłowe, wysypiska
śmieci, spalarnie, przedsięwzięcia z zakresu komunikacji (drogi szybkiego ruchu, autostrady, lotniska, linie kolejowe), ale także nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej oraz
różnego rodzaju usługi, rodzą sytuacje konfliktowe. Ich rozwiązywanie staje się coraz
bardziej złożone i wymaga rozległej wiedzy. Przewidziane w obowiązującym prawie planistycznym procedury nie zawsze umożliwiają eliminację zaistniałych konfliktów zrodzonych na płaszczyźnie społecznej. W aspekcie zagospodarowania przestrzennego i związanej z nim dążności do zapewnienia ładu przestrzennego sytuacja przedstawia się znacznie
poważniej. Polski system planistyczny wraz z instytucjami związanymi z planowaniem
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przestrzennym z powodu źle pojętych przyczyn doktrynalnych został „zdemontowany”
podczas reformy ustrojowej. W wyniku tego procesu przerwana została logiczna ciągłość
myśli planistycznej. W zakresie planowania krajowego nastąpiło stałe i znaczące osłabienie dokumentu planistycznego na poziomie krajowym oraz jego deprecjacja. Na poziomie
planowania gminnego powstają ułomne studia i plany miejscowe, których zasadniczym
mankamentem jest to, iż sporządzane są na ogół pod dyktando bieżących interesów lokalnych społeczności.
W podejmowanych działaniach planistycznych interes prywatny staje się czynnikiem dominującym, natomiast obiektywne uwarunkowania rozpatrywane w aspekcie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego i zabytków, walorów ekonomicznych przestrzeni oraz potrzeb interesu publicznego są marginalizowane. Tymczasem szanse
na niwelowanie sprzeczności interesów w gospodarowaniu zasobami przestrzeni maleją,
a rodzących się konfliktów na etapie planowania przestrzennego nie sposób uniknąć. Brak
doktryn dla planowania urbanistycznego, gdzie wsparciem działań planistycznych na poziomie gminnym przy sporządzaniu studiów i planów miejscowych mogłyby być działania
płynące z dwóch kierunków: polityki regionalnej i planowania regionalnego. Dodatkowym
czynnikiem wzmacniającym merytorycznie istotę planowania mogłoby być zastosowanie
wypracowanych metod alternatywnego rozwiązywania konfliktów.
Coraz szerszy udział społeczeństwa w działaniach planistycznych z rosnącą równocześnie świadomością zagadnień przestrzennych oraz nabytych uprawnień do dysponowania
własnością prowadzi naturalną koleją rzeczy do powiększania obszaru konfliktów. Ich rozwiązywanie lub łagodzenie na płaszczyźnie działań planistycznych wymaga poszukiwań
nowych rozwiązań. Partycypacja społeczna wymaga dostępu do informacji i umiejętności
ich interpretacji. Z partycypacją wiąże się również gotowość uczestnictwa w negocjacjach
współodpowiedzialność za tok i efekt poszukiwań rozwiązań.

2. Gra interesów na tle planowania przestrzennego.
Partycypacja społeczna w przeciwdziałaniu konfliktom
Działania planistyczne na poziomie sporządzanych w gminach studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów miejscowych oraz decyzji
o ustalenie warunków zabudowy (WZ) oraz decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego (ULICP) pojmowane są jako organizowanie ram, w których toczy się życie
inwestycyjne. Proces planowania przestrzennego może być postrzegany jako swoista gra,
w której ścierają się interesy i postawy poszczególnych graczy. Areną jest ściśle określona
przestrzeń, w której dochodzi do zmagań pomiędzy właścicielami nieruchomości, zamierzeniami władz samorządowych oraz postawą projektanta. Na tak zarysowanej kanwie planowanie przestrzenne jawi się jako dziedzina permanentnych konfliktów, których natężenie
zmienia się w czasie, a intensywność zależy w dużej mierze od tempa przemian społeczno-gospodarczych w kraju i regionie. Zagwarantowanie udziału społeczeństwa w planowaniu
ma za zadanie doprowadzenie zamierzenia planistycznego do finału przez negocjowanie
rozwiązań, łagodzenie napięć, zapobieganie konfliktom i w konsekwencji dążeniu do uzyskania konsensusu. Gmina jako organizacja samorządu terytorialnego podlega prawidłom
zawartych w stosownych aktach prawnych, a zarządzanie przestrzenią powinno opierać się
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na modelu sukcesu [5]. Z kolei Zbigniew K. Zuziak [15] podkreśla, że współczesne planowanie urbanistyczne nie posiada wystarczających podstaw teoretycznych do rozwiązywania
sytuacji konfliktowych. W poszukiwaniu dróg do rozwiązywania konfliktów środowiskowych w nowej polskiej demokracji, w sytuacji rosnącej roli sektora prywatnego w gospodarce zorientowanej rynkowo proponuje odniesienie do doświadczeń amerykańskich. Przypuszcza bowiem, że metody tzw. „strefowania przez standardy” (performance zoning), jak
również techniki negocjowania konfliktów dotyczących środowiska mogą dostarczyć praktycznych odpowiedzi na pytania o sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w ogólnie ujętym planowaniu przestrzennym, gdzie „konflikt jest antagonistycznym stanem relacji
jakie wynikają z rzeczywistej względnie postrzegalnej lub potencjalnej sprzeczności interesów”. Z.K. Zuziak definiuje pojęcie konfliktu środowiskowego jako „sytuację, w której
podejmujący decyzję aktorzy w grze o przestrzeń różnią się zdecydowanie w swoich celach, interesach, intencjach itp., a w konsekwencji w zachowaniach w odniesieniu do konkretnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a także ocenie wpływu tych zmian na
wartości środowiska” [15]. Rozróżnia przy tym źródła konfliktów, wskazując, iż w istocie
obejmują one „obiektywne zmiany środowiskowe (rzeczywiste lub potencjalne) oraz sposób, w jaki są postrzegane”. Z konstatacji powyższej wysnuwa niezwykle istotne znaczenie
zasobu informacji dostępnej dla stron, które limitują możliwości kontrolowania i rozwiązywania konfliktów. W poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania wskazuje na znaczenie
wypracowanych i przyjętych standardów służących przeciwdziałaniu, łagodzeniu lub wręcz
eliminowaniu konfliktów, które w większości przypadków są rezultatem zderzenia między
dwiema podstawowymi kategoriami wartości społecznych: jakością środowiska i rozwojem
ekonomicznym. Można przyjąć, iż na gruncie procedur planistycznych konflikty ogniskują
się na płaszczyźnie interesów, na której dochodzi do starcia ogólnie ujmując dobra wspólnego (powszechnego) z partykularnym interesem jednostki. Mówiąc innymi słowy: res publica
contra res privata.
W sprawach dotyczących kształtowania przestrzeni konflikt jest zjawiskiem naturalnym, mającym swe korzenie w istocie planowania urbanistycznego, które ogranicza prawa
właścicieli nieruchomości oraz inwestorów do swobodnego dysponowania przestrzenią ze
względu na prawa innych osób i potrzeby zbiorowe. Konflikt może mieć złe i dobre strony.
Niekiedy trzeba w nim uczestniczyć, niekiedy nawet trzeba go zainicjować, jednak z zamiarem i planem rozwiązania, bo konflikt w każdym przypadku jest ryzykowny. Sprzeczności interesów w gospodarce przestrzennej nie da się uniknąć, a próbę ich rozwiązywania
należy rozpocząć od uświadamiania uczestnikom „gry” sensu planowania jako – między
innymi – racjonalnego lokalizowania różnych funkcji, w miarę możliwości podobnych
w danym terenie [9]. Kontynuując poszukiwania prób przeciwdziałania konfliktom, należy zwrócić uwagę na proponowane przez Z.K. Zuziaka „strefowanie przez standardy
oraz procedury alternatywnego rozwiązywania konfliktów (PARK)” [15]. W planowaniu
przestrzennym realizowanym na poziomie gminnym, do konfliktów dochodzi najczęściej
pomiędzy właścicielem nieruchomości, jednostkami samorządu (władzą samorządową reprezentowaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) właściwymi w sprawach
gospodarki przestrzennej oraz jednostkami projektowymi sporządzającymi dane opracowania planistyczne. Nierzadko w spór zaangażowane są instytucje reprezentujące państwo, wyposażone w mocne uprawnienia, strzegące szeroko pojętych interesów ogółu na
szczeblu krajowym (np. Urząd Wojewódzki, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Konserwator Zabytków itd.). Spora-
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dycznie uczestnikami konfliktu są różnego rodzaju organizacje społeczne, np. związane
z nurtami tzw. ekologicznymi, proprzyrodniczymi itp. Wspomniane próby rozwiązywania konfliktów w wyniku strefowania przez standardy (performance zoning) wymagają
wsparcia przez przyjęcie polityk regionalnych i planowania regionalnego oraz stosowania
procedur alternatywnego rozwiązywania konfliktów (PARK) [15].
Konflikty w planowaniu przestrzennym występują w większości demokracji, tam też
czyni się próby ich rozwiązywania na gruncie porozumień społecznych. Jak podkreśla E. Heczko-Hyłowa, w ugruntowanym ustroju demokratycznym Francji planowanie,
w tym planowanie przestrzenne nie może odbywać się ponad głowami społeczeństwa, dla
którego de facto jest adresowane [5]. Istotnym elementem tego planowania jest ciągły proces informowania, edukacji i pedagogizacji społeczeństwa oraz negocjacje ze wszystkimi
uczestnikami procedur planistycznych. W francuskim systemie planowania urbanistycznego funkcjonują trzy współzależne typu opracowań planistycznych dzielone ze względu na
charakter czasowy na długo, średnio i krótkookresowe. Plan długoterminowy, tzw. schemat
kierunkowy (Schema Directeur SDAU), średniookresowy plan użytkowania gruntów (Plan
d’Occupation desw Sols POS) oraz plany krótkookresowe stanowiące narzędzia urbanistyki operacyjnej. Stworzona platforma dialogu władz ze społeczeństwem oraz siłami
rynkowymi i politycznymi ukierunkowana jest na osiągnięcie równowagi. Interesy prywatne nie mogą naruszać interesu publicznego. Ten typ planowania, w którym uwzględnia się również zasady zrównoważonego rozwoju, prowadzi do harmonizowania działań
wywierających w konsekwencji pozytywne piętno w przestrzeni. Jakość planowania i zarządzania przestrzenią rozpatrywana jest w kontekście administracyjno-prawnym, kontekście gospodarczym, kontekście kulturowym oraz kontekście psychospołecznym.
Ze względu na podział terytorialny związany z decentralizacją władzy, ustrój miast
i struktury instytucjonalne istotny staje się również kontekst polityczny. Celem polityki
prowadzonej przez lokalne władze jest podejmowanie i realizacja decyzji w interesie danej społeczności, przy jej aktywnym udziale. Znaczącym dla naszych rozważań przykładem z zagranicy mogą być próby sprowadzania negocjacji władz lokalnych ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji planistyczno-urbanistycznych do poziomu gminnego
w przypadku działań w złożonych organizmach miejskich wielkich miast, jak np. Wiedeń.
W podziale administracyjnym Austrii stolica jest równocześnie gminą (municipality), a zarazem jednym z dziewięciu stanów. Miasto Wiedeń skupia ponad 1,6 mln mieszkańców
(Austria liczy ponad 7,6 mln). W konstytucji austriackiej nie ma sformułowanych ogólnych praw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego i tylko kwestie
o znaczeniu strategicznym dla państwa regulowane są przez przepisy federalne (transport
kolejowy i samochodowy, lotnictwo, szkolnictwo wyższe, ochrona zabytków, ochrona
przyrody). Każdy z dziewięciu stanów austriackich prowadzi własną, autonomiczną politykę przestrzenną, co oznacza, że najwyższa władza w gminie dotycząca zagospodarowania przestrzennego pozostaje w rękach społeczności lokalnych. Gminy wyposażone
są w trzy podstawowe instrumenty planistyczne odnoszące się do podstawowych skali
i stopni szczegółowości opracowań. Są to: plan rozwoju miasta (Stadtentwicklungsplan),
plan użytkowania terenów i strefowania (Flächennutsungsplan) oraz plan zabudowy
(Bebaungsplan) odnoszący się do konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Mieszkańcy posiadają ustawowe prawo do wnoszenia uwag do procedowanych opracowań planistycznych, a co za tym idzie, mogą wywierać wpływ na kształtowanie zarówno najbliższego otoczenia, jak i zagospodarowania przestrzeni kraju [14].
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3. Świadomość społeczna decyzji planistycznych.
Przykłady aktywnej partycypacji
Zmodernizowany w Polsce po okresie gospodarki socjalistycznej system planistyczny
nie był jak dotąd poddany weryfikacji pod kątem sprawdzenia funkcjonowania w nim udziału społeczeństwa. Nie uległ zasadniczym zmianom od początku funkcjonowania, czyli od
1994 roku. Nabrzmiewające tu i ówdzie sprzeciwy mieszkańców wobec budzących kontrowersje zamierzeń władz państwowych, samorządowych lub indywidualnych inwestorów
wskazują natomiast o rosnącej świadomości społeczeństwa swych praw do decydowania
o otaczającej przestrzeni. Różnymi kolejami toczą się losy poszczególnych konfliktów, ale
każdorazowo próby ich rozwiązywania nie noszą znamion działań systemowych. Tymczasem w państwach o utrwalonej demokracji do problematyki tej przywiązuje się od lat duże
znaczenie. Dobrym przykładem inicjującym tę sferę działań może być skuteczny protest
mieszkańców jednej z dzielnic Los Angeles przeciwko funkcjonowaniu dużej cegielni, na
tyle uciążliwej, że wywołała zbiorowy opór mieszkańców i w konsekwencji decyzję władz
o jej zamknięciu. Miało to miejsce w latach 20. XX wieku. Współczesnym wyrazicielem
nowego podejścia do zagadnień planowania jest niewątpliwie amerykański planista i prawnik Paul Davidoff1, lansujący ideę „demokracji uczestniczącej”2. W wyniku jego działań do
systemów planistycznych wielu państw zaczęto wprowadzać partycypację mieszkańców
jako obligatoryjną pozycję procedur [2]. W wiodących demokracjach świata zajęła znaczącą
pozycję w sposobach kształtowania najbliższego otoczenia przez udział w podejmowaniu
decyzji planistycznych3.
Rosnąca świadomość mieszkańców i ich zainteresowanie możliwościami oddziaływania
na otoczenie wpłynęły na doskonalenie metod partycypacji. Znaczącą pozycję w tej dziedzinie w drugiej połowie XX w. zajął amerykański naukowiec Henry Sanoff, specjalista
w dziedzinie planowania z udziałem społeczności4. Sanoff jest twórcą teorii projektowania
partycypacyjnego, które coraz częściej jest stosowane w praktyce na całym świecie. Jego
autorytet, jak również rosnące w Polsce zainteresowanie stosowanymi za granicą rozwią-
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Paul Davidoff (1930–1984) – teoretyk planowania, zwolennik idei demokracji uczestniczącej w planowaniu. Propagował zasadę sprawiedliwości i równości w planowaniu. Uważał planowanie za
proces z udziałem szerokiego zakresu problemów społecznych mający na celu poprawę warunków
wszystkich ludzi. Jego działania stanowią przełom w teorii i praktyce planowania z udziałem społeczeństwa. W 1965 r. opublikował artykuł pt. Adwokatura i pluralizm w planowaniu, w którym
wezwał urbanistów do reprezentowania interesów najmniej uprzywilejowanych grup społecznych.
O znaczeniu i wpływie na planowanie z partycypacją mieszkańców amerykańskiego planisty i prawnika Paula Davidoffa pisze Małgorzata Hanzl w swojej pracy doktorskiej pt. Nowe możliwości udziału mieszkańców planowaniu przestrzennym jako wynik zastosowania współczesnych technik komputerowych.
Relację z umiejscowienia w przepisach planistycznych i nadanego znaczenia udziału społeczeństwa
w procedurach w wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Francji pisze M. Hanzl
w artykule: Partycypacja społeczna w wybranych krajach [17].
Autor między innymi: Community Participation Methods in Design and Planinng, Designing with
Community Participation, Three Decades of Design and Community, Participation Design: Theory
and Techniques, Design, Games, Methods of Architectural Programming and Visual Research
Methods in Design.
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zaniami zaowocowało szeregiem wygłoszonych przez niego wykładów . Coraz większe
znaczenie partycypacji powoduje potrzebę wdrażania nowych technik służących do rozwiązywania problemów. Znaczącą pozycję na gruncie problematyki uczestnictwa społecznego
w procesach planistycznych osiągnął niemiecki teolog i socjolog Peter C. Dienel (1923–
2006)6. Szereg swych prac teoretycznych i działań praktycznych poświęcił między innymi
wykorzystaniem grup w technikach negocjacyjnych7.
Statutowe (formalne) techniki partycypacji są obowiązkowym, zapisanym w przepisach
prawa, elementem podejmowania decyzji publicznych funkcjonującym w ramach procesu
powstawania prawa miejscowego. Do tej grupy należą debaty publiczne oraz komentarze
i wnioski składane w formie pisemnej i udostępniane do publicznego wglądu. Przykładem
sformalizowanej partycypacji społecznej praktykowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej są również komisje mieszkańców powoływane dla zaopiniowania konkretnego projektu. W Niemczech w latach 60. XX wieku przewidziano w federalnej ustawie
o budownictwie udział społeczeństwa w opracowywanych planach. Powyższe formy są
również obecne w polskiej praktyce planistycznej. Coraz częściej przywołuje się potrzebę poszerzania udziału społeczeństwa w opracowaniach planistycznych ponad niezbędne
minimum określone przepisami. Postrzeganie partycypacji jako procesu, w którym strony
współdziałają w przygotowywaniu projektów planów i studiów, których celem są określone decyzje przestrzenne, wymaga aktywnego udziału wszystkich partnerów biorących
udział w procesie planowania. Powyższa konstatacja leży u podstaw szeregu inicjatyw
organów i instytucji mających wpływ na procesy planistyczne. Integracja Polski z Unią
Europejską dokonuje się także i między innymi przez uczestnictwo w projektach Unijnych.
Jednym z nich jest Partycypacja Społeczna w Planowaniu Przestrzennym w Europie8. Celem projektu jest zastosowanie nowoczesnych technik geowizualizacyjnych w procesie
wsparcia niezwykle istotnego elementu działań planistycznych, jakim są dyskusje i uzgodnienia społeczne. W projekcie tym uczestniczą zespoły z kilku krajów Unii Europejskiej
(Belgia, Hiszpania, Holandia, Polska i Portugalia). Ogólnoeuropejski charakter realizowanego projektu zapewnia wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych
rozwiązań i metod wizualizacji informacji posiadającej odniesienie przestrzenne (tzw. geowizualizacji) w procesie planowania przestrzennego. Wartością projektu jest jego ponadregionalny wymiar umożliwiający wymianę doświadczeń uzyskanych w różnych krajach
Europy.
5
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Wykład pt. Projektowanie demokratyczne: przykłady udziału społecznego w planowaniu wygłoszony
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w dniu 25.10.2011 r. oraz wykład pod tym
samym tytułem zorganizowany przez Politechnikę Łódzką i Res Publica Nova w dniu 26.10.2011 r.
Autor m.in.: Partizipation an Planungsprocessen als Aufgabe der Verwaltung, Berlin 1971, Die
Planungszelle – Zur Praxis der Bürgerbeteiligung – Demokratie funkelt wieder, FES-Analyse, Bonn
2002.
Grupy planowania w społeczeństwie obywatelskim (Die Planungszelle der Burger als Chance), tłum.
K. Nurkowska, Łódź 2008. Grupy planowania nazywane „komórkami planującymi” służą bezpośredniemu wprowadzeniu obywateli do procesów decyzyjnych. Według teorii prof. Dienela realizuje
się to przy pomocy przypadkowo wybieranych grup obywateli zapraszanych do udziału w rozwiązywaniu przedstawianych im problemów. W jednej komórce planującej pracuje z reguły przez 4 dni
około 25 „nieprofesjonalnych rzeczoznawców”. Eksperci i przedstawiciele biznesu przedstawiają im
do analizy szereg zagadnień. Ciągle zmieniające się małe grupy gwarantują rzeczowość dyskusji.
Partycypacja Społeczna w Planowaniu Przestrzennym w Europie – Participatory Spatial Planning
in Europe – PSPE realizowany w ramach programu INTERREG III C.

180
W jednym z elementów programu realizowanego na terenie Polski znalazło się seminarium poświęcone problematyce partycypacji przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem
metod geowizualizacji. Ten fragment programu dotyczył dialogu pomiędzy Kampinoskim
Parkiem Narodowym a społecznościami lokalnymi w ramach projektu Particiatory Spatial
Planning in Europe (PSPE.) Spotkanie odbyło się w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego9.
Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach, będąca organem zrzeszającym projektantów uprawnionych do sporządzania opracowań planistycznych, zorganizowała w 2011 roku dwa seminaria poświęcone między innymi zagadnieniom partycypacji w planowaniu. 14 października odbyło się seminarium pt. Doświadczenia niemieckie
w planowaniu przestrzennym – System planowania przestrzennego w Niemczech oraz partycypacja społeczna w procedurach planistycznych, a 30 listopada zorganizowano warsztaty
pt. Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym. Inicjatywa Izby wyszła naprzeciw
oczekiwaniom wielu projektantów borykającym się z nowymi jakościowo problemami, do
rozwiązywania których nie zostali zawodowo przygotowani. Jednym z przykładów może
być organizacja przez Forum Rozwoju Warszawy (zamkniętych) warsztatów dla studentów
i absolwentów (architektura, gospodarka przestrzenna, socjologia, psychologia społeczna)
pt. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym Warszawy (12.10.2010 r.). Kolejny
przykład: Debata o partycypacji w planowaniu przestrzennym zorganizowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
w dniu 28 kwietnia 2010 roku. W formule dialogu instytucji ze społeczeństwem zostało
zorganizowane seminarium w Kampinoskim Parku Narodowym poświęcone dialogowi ze
społecznościami lokalnymi w kontekście ochrony przyrody i planowania przestrzennego.
W tym przypadku dodatkowo połączono główny temat z wykorzystaniem narzędzi internetowych typu GIS/GPD (Geo Discusion Panel.).

4. Partycypacja w praktyce.
Negatywne skutki udziału społeczeństwa w procedurze planistycznej
Poszukiwanie metod rozwiązywania konfliktów generowanych przez udział społeczeństwa
w procedurach planistycznej jest jednym z kluczowych elementów właściwego wykorzystania partycypacji. Przewidziane w procedurze planistycznej konsultacje społeczne skutecznie
wspomagają akt podejmowania odpowiednich i poprawnych merytorycznie decyzji. Właściwie
wykorzystane mogą zapobiegać konfliktom lub zmniejszać ich skalę. Partycypacja społeczna
– szczególnie w procesie sporządzania studiów i planów miejscowych umożliwia rozwiązanie niektórych kwestii spornych już na etapie rozpoczynania pracy nad projektem. Niestety
tzw. planowanie partycypacyjne może w pewnych sytuacjach stać się przyczyną powstawania
niezamierzonych konfliktów społecznych, mimo że w swej idei zmierza do ich rozładowania.
9

Seminarium w Kampinoskim Parku Narodowym. Dialog między Parkiem Narodowym a społecznościami lokalnymi w kontekście ochrony przyrody i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – partycypacja społeczna przy wykorzystaniu narzędzi internetowych typu GIS. W seminarium udział wzięło około 45 osób, przedstawicieli różnych instytucji: naukowych, uczelni, władz
samorządowych, organizacji pozarządowych, dyrekcji parku narodowego oraz inne zainteresowane
osoby.
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W określonych sytuacjach może wiązać się z blokadą pomysłów przez wyodrębnione grupy
interesu (np. mieszkańców, pracowników niższego lub wyższego szczebla administracji).
Przykładem planowania partycypacyjnego generującego niezamierzone konflikty, prowadzącego w konsekwencji do obniżenia wartości merytorycznej planu, jest sytuacja z miejscowości Zgłobice w gminie Tarnów. Zrodzony ustaleniami planu konflikt dotyczy ogólnie
układu komunikacyjnego, a w szczególności zaplanowanej drogi lokalnej (7-KDL). Prezentowany przykład dotyczy fragmentu obszaru objętego miejscowym planem. Jest to teren
zbliżony kształtem do trójkąta zawartego w obrębie ulic: Krakowska, Zbylitowska i Spacerowa (RYS NR.1). Cały obszar objęty jest obowiązującym od 2005 roku planem miejscowym. Wymienione ulice stanowią zewnętrzny układ komunikacyjny omawianego terenu.
Na przyjęty w planie układ komunikacji wewnętrznej składają się istniejące i planowane drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, które zapewniają dostępność komunikacyjną do praktycznie wszystkich działek położonych w obszarze. Plan ustala zasadniczo przeznaczenie
terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz w części dla dwóch funkcjonujących firm o profilu przetwórstwa spożywczego. Elementem, który istotnie wpłynął na kształt
obowiązującego planu, jest elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia 110 kV, przebiegająca przez środek obszaru, wzdłuż której wyznaczona została strefa techniczna i ochronna
o szerokości 40 m, wolna od zabudowy. W planie wzdłuż tej linii wyznaczono trasę drogi
lokalnej (7-KDL), łączącej ul. Krakowską z ul. Spacerową. Wykorzystanie pasa technicznego wzdłuż linii elektroenergetycznej i usytuowanie w nim drogi lokalnej jest z planistycznego punktu widzenia decyzją poprawną. Jednak dla zdecydowanej większości mieszkańców
osiedla wartość tego rozwiązania komunikacyjnego znika wobec ingerencji w stan własności. Dotyczy to przede wszystkim tych mieszkańców, których grunty przeznaczone zostały pod trasę planowanej drogi. Nie ma dla nich znaczenia fakt, iż droga prowadzona jest
przez tereny niezainwestowane oraz z powodu linii elektroenergetycznej, bez możliwości
ich zabudowy. Właściciele działek, które przeznaczone zostały pod drogę, przede wszystkim
protestują przeciw trasie przebiegu drogi, wspierając się ponadto argumentami, w których
kwestionują w ogóle sens jej budowy.
We wzbudzonej dyskusji do walki o wyrugowanie drogi z planu przyłączają się coraz
liczniej pozostali mieszkańcy osiedla, których zdaniem jej realizacja może wprowadzić
w spokojne dotąd osiedle zwiększony ruch samochodowy (ogromne obawy przed tzw. tranzytem), a tym samym powstanie kolejnych uciążliwości. W toczącej się dyskusji znikają
argumenty związane z możliwością poprawą warunków komunikacyjnych, zwiększenia elastyczności układu i jego drożności (tzw. przepustowości). W rozprzestrzeniający się konflikt
zaangażowane zostały władze gminy Tarnów. Ponieważ kształtowanie przestrzeni należy
do zadań własnych gminy, wójt gminy jako przedstawiciel władzy samorządowej staje się
stroną w sporze. Postrzegając konflikt w aspekcie poprawnego kształtowania układu komunikacyjnego na całym obszarze gminy, zachowując ostrożność przed podjęciem rozstrzygających decyzji, zainicjował merytoryczną dyskusję dotyczącą możliwości dokonania zmian
w obowiązującym planie miejscowym. Odpowiednie służby urzędu odpowiedzialne za planowanie przestrzenne opowiedziały się za utrzymaniem planowanej drogi. W międzyczasie
do uczestników sporu dołączyły obydwie firmy z branży spożywczej. Jedna z nich przedstawiła własną propozycję modyfikacji planu (il. 2), z uwzględnieniem – co zrozumiałe – własnych interesów, które, jak się okazało, są zasadniczo zbieżne z postulatem mieszkańców
(likwidacja połączenia drogą lokalną ul. Krakowskiej z ul. Spacerową). Pojawił się także
bardzo radykalny projekt grupy mieszkańców (il. 3), kontestujących sporną drogę lokalną
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oraz wyrażających sprzeciw wobec przewidzianej w planie rozbudowie sieci dróg dojazdowych na rzecz pozostawienia tylko istniejącego układu, na który składają się drogi gruntowe
obsługujące w przeszłości tereny rolne, ustanowione w międzyczasie służebności drogowe
i wydzielone dojazdy do poszczególnych budynków. Funkcjonujący aktualnie układ komunikacyjny nie zapewnia wygodnej dostępności do większości działek budowlanych. Jego
wadą jest brak funkcjonalnej przejrzystości i planistycznej czytelności. Ponadto parametry
istniejących dróg (zbyt małe szerokości pasów drogowych) utrudniają np. wymijanie się
pojazdów i uniemożliwiają parkowanie w pasie drogowym. Dalsza intensyfikacja zabudowy
na działkach do tej pory niezabudowanych przyczyni się – z dużym prawdopodobieństwem
– do dalszego pogarszania warunków komunikacyjnych w osiedlu. Argument ten jest jednak przez gros mieszkańców marginalizowany. Podnoszone przez mieszkańców argumenty
dotyczą głównie: sprzeciwu właścicieli działek przeznaczonych pod drogę, sprzeciwu wobec drogi o charakterze tranzytowym, troski o znaczne obciążenie budżetu gminy wykupem
gruntów i budową spornej drogi. Wysuwanym i ważkim argumentem „przeciw” jest fakt, iż
de facto droga nie istnieje, a jest jedynie bytem planistycznym. Jej fizyczny brak nie dostarcza przekonywających argumentów za jej pozostawieniem w planie i budową w przyszłości, natomiast mnoży obawy i zwiększa liczbę przeciwników. W poszukiwaniu racjonalnego
rozwiązania planistycznego w toczącym się sporze o pozostawienie lub wyeliminowanie
planowanej drogi 7-KDL projektant przedstawił rozwiązanie kompromisowe (il. 4). Ku satysfakcji przeciwników drogi sporny odcinek został usunięty z rysunku planu. Aby jednak
zminimalizować skutki jego braku w układzie komunikacyjnym osiedla, w ciągu ul. Prymasa
Wyszyńskiego (8-KDL) zaproponowano rondo i połączenie go planowanym krótkim odcinkiem drogi z ul. Spacerową. Takie rozwiązanie powinno przyczynić się do wygodniejszego
od obecnego wjazdu na teren osiedla. Zdecydowanie zwiększa elastyczność komunikacyjną
przez wprowadzenie zjazdu alternatywnego. Eliminacja fragmentu drogi 7-KDL może natomiast wpłynąć na pogorszenie warunków komunikacyjnych w systemie drogowym całej
zachodniej części gminy Tarnów. Osiągnięcie kompromisu w tym przypadku może okazać
się pyrrusowym zwycięstwem. Powstawanie nowej zabudowy na działkach jeszcze niezainwestowanych, poprawa warunków ekonomicznych mieszkańców i wzrost liczby samochodów mogą wygenerować tak intensywny ruch pojazdów, że układ, z którego wyeliminowano
drogę 7-KDL, okaże się niewydolny.

5. Podsumowanie
Podany powyżej przykład ilustruje istotę braku właściwego zrozumienia problemów tkwiących w codziennym zagospodarowywaniu przestrzeni. Stąd konstatacja o absolutnej potrzebie edukacji społeczeństwa z jednoczesnym podnoszeniem świadomości znaczenia planowania przestrzennego w aspekcie działań wykraczających poza granice własności jednostkowej
działki. Chodzi o to, aby obszar działań planistycznych był postrzegany jako wspólne dobro,
dla którego warto wypracować regulacje określające prawa poszczególnego właściciela w zetknięciu z interesem ogółu. Jest to możliwe przez wypracowanych w społecznej debacie relacji
pomiędzy prawami do zagospodarowania poszczególnej działki a prawami innych właścicieli.
Wartością staje się system wzajemnych powiązań, uzyskanych planem prerogatyw i nałożonych ograniczeń na wszystkich uczestników procedury planistycznej. Zakodowanie w spo-
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łecznej świadomości takiego rozumienia planu może wpłynąć na jego powszechną akceptację,
a nawet – w dalszej konsekwencji – do utożsamienia się członków danej społeczności z przyjętymi w planie ustaleniami. Proces planowania przestrzennego postrzegany jako gra, w której
ścierają się interesy i postawy poszczególnych graczy na arenie ściśle określonej przestrzeni,
na której dochodzi do zmagań pomiędzy właścicielami nieruchomości, zamierzeniami władz
samorządowych oraz postawą projektanta, jawi się jako dziedzina permanentnych konfliktów.
Zagwarantowanie udziału społeczeństwa w planowaniu ma za zadanie doprowadzenie zamierzenia planistycznego do finału przez negocjowanie rozwiązań, łagodzenie napięć, zapobieganie konfliktom i w konsekwencji dążeniu do uzyskania konsensusu.
Faktyczny udział społeczeństwa w stosowanych obecnie procedurach jest znacznie ograniczony, przyjmując charakter udziału pozorowanego. Dodatkowo brak teoretycznych podstaw partycypacji, a także niedoskonałe prawo zawarte w przepisach planistycznych, powodują osłabienie znaczenia tego udziału oraz prowadzą do zatracania dobra wspólnego w konfrontacji z partykularnym interesem jednostki. Postuluje się zatem, aby zakres partycypacji
społecznej odnośnie do decydowania o przestrzeni został poszerzony w stosunku do zakresu
określonego obecnie obowiązującymi przepisami w myśl ogólnie sformułowanego wniosku
o modyfikację przepisów planistycznych tak, aby udział społeczeństwa we współdecydowaniu o kształcie przestrzeni odbywał się w myśl zasady: res publica przed res privata.

Il. 1. Plan obowiązujący

Ill. 1. The existing plan
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Il. 2. Wariant A

Ill. 2. Option A
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Il. 3. Wariant B

Ill. 3. Option B
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Il. 4. Propozycja projektanta

Ill. 4. Offering of designer
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