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Kompozycja w małych zespołach 
mieszkaniowych
Composition in Small Residential 
Developments
Streszczenie
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem miejskich przestrzeni z punktu widzenia kompozycji i piękna w ma-
łych zespołach mieszkaniowych. Autor przedstawia założenia ideowe związane z kształtowaniem funkcjonalno-przestrzennym 
zrównoważonych zespołów mieszkaniowych, wśród których stosunek do natury stanowi podstawowe kryterium wpływające 
na kompozycję przestrzenną oraz piękno architektury. Przedstawia również aspekty, które zmieniają podejście do współczes-
nego oblicza i kompozycji miasta zakładając dominującą rolę środowiska przyrodniczego w kształtowaniu struktur miejskich.
Artykuł prezentuje dwanaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów II roku wykonanych 
w roku akademickim 2014/2015w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. W zakresie aspektów związanych z estetyką oraz kompozycją pojawiły się tendencje zmierzające do kompono-
wania miejskich przestrzeni w ludzkiej skali z zachowaniem optymalnych wielkości powierzchni terenów biologicznie czyn-
nych pozostających w silnych związkach z przyrodniczym otoczeniem.
Zdaniem autora w związku ze znacznymi zagrożeniami globu ziemskiego m.in. spowodowanymi zmianami klimatycznymi, 
gwałtownym przyrostem demograficznym i znaczącą urbanizacją nastąpi w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym oraz 
komponowaniu miejskich przestrzeni powrót do idei miasta ogrodu pozostającego w harmonii oraz symbiozie z otaczającą 
przyrodą. Miasta przyszłości przekształcą się w ogrody i staną się samowystarczalne energetycznie.

Abstract
The article focuses on issues relating to the process of shaping urban spaces from the point of view of composition and 
beauty in small residential developments. The Author presents the conceptual assumptions connected with functional and 
spatial shaping of sustainable residential complexes, among which the attitude towards nature constitutes the fundamental 
criterion  influencing the spatial composition and the beauty of architecture. The Author also presents aspects which change 
the attitude towards the contemporary appearance and composition of a city, assuming a dominating role of the natural 
environment in shaping urban structures. 
The article presents twelve awarded architectural and urban designs by students of the 2nd year, prepared in the academic year 
2014/2015 in the Chair of Housing Environment, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology. In the field of aspects 
relating to the aesthetics and composition, there appeared tendencies aiming at composing urban spaces in a human scale, 
maintaining optimal sizes of surfaces of biologically active areas, remaining in close relations with the natural surroundings. 
In the Author’s opinion, due to the considerable threats for the planet caused by e.g. climatic changes, rapid natural increase 
and significant urbanization, in the functional and spatial shaping process and in composing urban spaces there will be 
a return to the idea of a garden city, in harmony and symbiosis with the nature surrounding it. The cities of the future will 
transform into gardens and will become self-sufficient in terms of energy. 
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Niniejszy artykuł obejmuje zagadnienia kształtowania prze-
strzeni miejskich z punktu widzenia kompozycji i piękna, a za-
razem kreacji formy architektonicznej w małych zespołach 
mieszkaniowych1. W pracy zawodowej, dydaktycznej, dysku-
sjach naukowych i innych często używamy jako najważniejsze-
go argumentu kompozycji przestrzennej i piękna. Architekci 
są „powołani” poprzez predyspozycje, talent i wszechstron-
ne wykształcenie do tego by tworzyć dzieła architektoniczne, 

This article comprises issues connected with shap-
ing urban spaces from the point of view of com-
position and beauty, and at the same time creation 
of architectural forms in small residential develop-
ments1. In our professional and didactic activities, 
in scientific and other discussions, we often use the 
most important argument: that of spatial compo-
sition and beauty. Architects are “called” by their 
predispositions, talent and comprehensive training 
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kreować ład przestrzenny, kształtować przestrzenie miejskie 
przede wszystkim z punktu widzenia kompozycji i piękna dą-
żąc do nieosiągalnego ideału jaką daje natura – przyroda. To 
jest ich zawód oraz obowiązek publiczny, a także społeczny.

Ranga kompozycji przestrzennej w procesie projektowania 
oraz kształtowania formy architektonicznej i struktury miasta 
jest nadrzędna i dominująca.
Stosując kryterium „przestrzeni zurbanizowanej” można przy-
jąć podział na:
 kompozycję w przestrzeni miejskiej; dotyczyć będzie 
kształtowania przestrzeni w układach urbanistycznych oraz 
architektonicznych w strefach zurbanizowanych np.: miej-
skich zespołów mieszkaniowych etc.,

 kompozycję w przestrzeni otwartej; dotyczyć będzie 
kształtowania przestrzeni w strefach niezurbanizowanych 
np.: zespołach jednorodzinnych domów wolnostojących 
w krajobrazie otwartym – przyrodniczym.

Stosując kryterium „skali” można przyjąć podział na:
 kompozycję architektoniczną; dotyczyć będzie kształto-
wania przestrzeni w skali architektonicznej np. architektury 
mieszkaniowej,

 kompozycję urbanistyczną; dotyczyć będzie kształtowania 
przestrzeni w skali urbanistycznej np. zespołów i osiedli 
mieszkaniowych.

Omawiane poniżej zagadnienia dotyczą kompozycji2 w prze-
strzeni miejskiej oraz kompozycji architektonicznej i urbani-
stycznej w małych zespołach mieszkaniowych.
Działalność architekta poprzez projektowanie i realizację 
obiektów architektonicznych oraz założeń urbanistycznych 
wiąże się także w jakimś sensie z odbieraniem terenów przy-
rodzie powodując uszczuplanie zasobów zielonej, biologicz-
nie czynnej ziemi naszego globu. W związku ze znacznymi 
zagrożeniami dla naszej ziemi spowodowanymi między inny-
mi nadmierną urbanizacją należy postawić pytanie jak kształ-
tować przestrzenie miasta by jak najmniej odbierać zielone 
tereny naturze. Pierwsza zasada to nie niszczyć naturalnego 
otoczenia przyrodniczego, a twórczo kształtować i przywra-
cać przyrodzie tereny zdegradowane, zdewastowane, po-
przemysłowe i inne poprzez zrównoważoną rewitalizację, 
modernizację etc. Druga zasada to kształtować środowisko 
mieszkaniowe i przestrzenie miejskie w sposób zrównowa-
żony z zachowaniem terenów biologicznie czynnych nawet 
do około 75%. Powyższe aspekty mają znaczący wpływ na 
indywidualną oraz oryginalną kompozycję przestrzeni w mia-
stach.
W kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym zrównoważo-
nych zespołów mieszkaniowych stosunek do natury stano-
wi podstawowe kryterium wpływające na kompozycję prze-
strzenną oraz piękno architektury. Wśród wielu aspektów 
zrównoważonego kształtowania środowiska mieszkaniowe-
go, na formę architektoniczną zabudowy oraz kompozycję 
przestrzenną mają wpływ przede wszystkim następujące trzy 
czynniki:
 zwieńczenie wszelkich budynków o różnorodnych funk-
cjach i programie,

to create architecture, to create spatial order, to 
shape urban spaces, most of all from the point of 
view of composition and beauty, aiming at the un-
attainable perfection provided by nature. It is their 
profession, as well as their public and social duty. 

The rank of a spatial composition in the process of 
designing and shaping the architectural form and 
the city structure is superior and dominating. 
Using the criterion of “urbanized space”, one can 
assume a division into:
 Composition in an urban space; it will pertain 
to shaping space in urban and architectural sys-
tems in urbanized zones, e.g. urban residential 
developments, etc., 

 Composition in an open space; it will pertain to 
shaping forms in non-urbanized zones, e.g. in 
complexes of one-family detached houses in an 
open natural landscape. 

Using the criterion of scale, one can assume the 
following division:
 Architectural composition; it will pertain to 
forming the space in the architectural scale, e.g. 
residential architecture,

 Urban composition; it will pertain to shaping 
space in the urban scale, e.g. residential devel-
opments and housing estates. 

The issues discussed below pertain to composi-
tion2 in the urban space and architectural and urban 
composition in small residential developments. 
An architect’s activities, via designing and erect-
ing architectural structures and urban assump-
tions, in a sense is also connected with depriving 
nature of certain territories, causing the depletion 
of resources of green, biologically active areas 
of our globe. Due to considerable threats for the 
Earth, caused by – without limitations – excessive 
urbanization, a question should be posed: how 
to shape urban spaces so as to deprive nature of 
green areas to a possibly slight extent. The first 
rule is not to destroy the natural surroundings, but 
creatively shape and return degraded, devastated, 
post-industrial and other areas to nature by way 
of sustainable revitalization, modernization etc. 
The second rule is to shape the residential envi-
ronment and urban spaces in a sustainable way, 
maintaining biologically active areas even in ca. 
75%. The aspects referred to above have a signifi-
cant impact on individual and original composition 
of space in cities. 
In functional and spatial shaping of sustainable 
residential developments, the attitude towards 
nature constitutes a fundamental criterion which 
influences the spatial composition and the beauty 
of architecture. Among numerous aspects of sus-
tainable shaping of residential environment, the 
architectural form and spatial composition are in-
fluenced by most of all the following three factors: 
 Crowning all types of buildings with diversified 

functions and programmes,
 Making use of renewable solar energy,

Development of the surrounding green areas – the 
space between buildings, with ecological use of 
rainwater. 
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 wykorzystanie słonecznej energii odnawialnej,
 zagospodarowanie zielonych terenów otoczenia – prze-
strzeni pomiędzy budynkami z ekologicznym wykorzysta-
niem wód deszczowych.

W ujęciu historycznym zwieńczenie budynków dachami 
o różnorodnej geometrii traktowane było w zasadzie jako 
ochrona przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi 
i klimatycznymi. We współczesnych rozwiązaniach architek-
tonicznych kondygnacje dachów wszelkich budynków mogą 
przyjąć zróżnicowane dodatkowe funkcje w zależności od po-
trzeb3 między innymi:
 dachu zielonego z ogrodami, tarasami, basenami etc. peł-
niącego funkcje rekreacyjne dla mieszkańców, 

 dachu zielonego przeznaczonego do produkcji upraw rol-
nych, przede wszystkim warzyw etc.,

 wykorzystanie powierzchni dachów do pozyskania słonecz-
nej energii odnawialnej etc.,

Stosowanie w architekturze budynków dachów zielonych 
z zielenią biologicznie czynną, która wykorzystuje wodę desz-
czową do nawadniania, a równocześnie stanowi „wytwórnię 
słonecznego prądu” jest rozwiązaniem bardzo ekonomicz-
nym i ekologicznym. W zagospodarowaniu funkcjonalno-
-przestrzennym zielonych terenów małych zespołów miesz-
kaniowych wykorzystanie wody deszczowej stanowi ważny 
element kompozycyjny, ekologiczny i ekonomiczny. Kształ-
towanie wody deszczowej w przestrzeniach zielonych w for-
mie oczek i zbiorników wodnych, nawadnianie terenów bio-
logicznie czynnych przez infiltrację etc. wpływa korzystanie 
na mikroklimat zespołu oraz zdrowie mieszkańców. Poprawia 
jakość przyjaznego środowiska mieszkaniowego. Jest rozwią-
zaniem oszczędnym ponieważ nie wymaga budowania sieci 
kanalizacji opadowej.
Powyższe aspekty zmieniają podejście do współczesnego 
oblicza i kompozycji miasta oraz kształtowania formy archi-
tektonicznej i terenów zielonych przy założeniu dominującej 
roli środowiska przyrodniczego w kształtowaniu nowych 
i istniejących struktur miejskich. Kształtowanie środowiska 
mieszkaniowego zmierza ku ekologicznemu środowisku życia 

In the historical approach, crowning buildings with 
roofs exhibiting different geometries was princi-
pally treated as protection against unfavourable 
weather and climatic conditions. In contemporary 
architectural solutions the roof levels of all types of 
buildings can assume diversified additional func-
tions, depending on current needs3, for example:
 A green roof with gardens, terraces, swimming 
pools, etc. fulfilling recreational functions for res-
idents, 

 A green roof intended for agricultural purposes, 
most of all for growing vegetables, etc. 

 Using the roof surfaces to obtain solar renewable 
energy, etc. 

Using green roofs with biologically active green-
ery in the architecture of buildings, which uses 
rainwater for watering purposes, and at the same 
time constitutes “a factory of solar electricity”, is 
a very economical and ecological solution. In the 
functional and spatial development of green areas 
of small residential complexes, the use of rainwater 
constitutes an important compositional, ecologi-
cal and economical element. Placing rainwater in 
green spaces in the form of ponds and water reser-
voirs, irrigating biologically active areas by infiltra-
tion, etc. has a positive impact on the microclimate 
of the development and the health of its residents. 
It improves the quality of a friendly residential en-
vironment. It is an economical solution as it does 
not require a rainwater sewage system to be built. 
The above aspects change the attitude towards 
the contemporary appearance and composition of 
a city and shaping an architectural form and green 
areas, assuming a dominating role of the natural en-
vironment in shaping new and already existing ur-
ban structures. The process of shaping of residential 
environment is directed towards the ecological en-
vironment of life of man who remains in a symbiosis 
with green sustainable residential architecture. 
In the Chair of Residential Environment, Institute 
of Urban Design, 2nd-year students in the third se-
mester of the academic year 2014/2015 were given 
a designing task “Composition in the urban space” 
within the framework of the subject “Architectural 

il. 1. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Studenci II roku Wydziału Architek-
tury Politechniki Krakowskiej w przestrzeni ekspozycyjnej. Fot. dr P. Haupt / 

il. 2. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Grażyna Schneider-Skalska, 
prof. Wacław Seruga na tle wystawy. Fot. dr P. Haupt / 
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człowieka pozostającego w symbiozie z zieloną zrównoważo-
ną architekturą mieszkaniową.
W Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Insty-
tutu Projektowania Urbanistycznego studenci drugiego roku 
studiów w semestrze trzecim w roku akademickim 2014/2015 
w ramach przedmiotu „Projektowanie architektoniczno-urba-
nistyczne jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych” otrzy-
mali temat zadania projektowego: „Kompozycja w przestrzeni 
miasta”4. Należało zaprojektować zrównoważone architek-
toniczno-urbanistyczne małe zespoły mieszkaniowe niskiej 
intensywnej zabudowy o wielkości kilkudziesięciu mieszkań 
z funkcją uzupełniającą użyteczności publicznej zlokalizowa-
ne na terenach Krakowa w miejskiej przestrzeni Mistrzejowic 
na styku dzielnicy Nowej Huty. Funkcje uzupełniające można 
było usytuować w parterach budynków mieszkalnych oraz 
wzdłuż ulic lokalnych wyznaczonych planem regulacyjnym. 
Celem było wdrożenie w dydaktyce przedstawionych powy-
żej założeń ideowych związanych ze zrównoważonym pro-
jektowaniem architektoniczno-urbanistycznym środowiska 
mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
kompozycji oraz estetyki w kształtowaniu przestrzeni miasta. 
Równoległym celem było uzyskanie interesujących i orygi-
nalnych wizji oraz kreacji funkcjonalno-przestrzennych zrów-
noważonych małych zespołów mieszkaniowych na miarę 
drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku.
Ćwiczenia z projektowania architektoniczno-urbanistyczne-
go jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych zakończyła 
wystawa prac studenckich na temat „Kompozycja w prze-
strzeni miasta” pod patronatem Prorektora ds. studenckich 
Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Leszka Mikulskiego 
oraz Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 
prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha. Otwarcie wysta-
wy nastąpiło dnia 16 marca 2015 roku w siedzibie Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 
w Krakowie w przestrzeni ekspozycyjnej na II piętrze (il. 1–17).

and Urban Design of One-Family Residential Com-
plexes”4. The task consisted in designing small 
sustainable architectural and urban residential de-
velopments of low-intensity architecture consist-
ing of several dozen flats located within the terri-
tory of Cracow in the urban space of Mistrzejowice 
where it meets Nowa Huta. The supplementary 
functions could be located in ground floors of the 
residential buildings and along the local streets, 
demarcated in the regulation plan. The goal was 
to implement in teaching the aforementioned con-
ceptual assumptions connected with the sustain-
able architectural and urban designing of a resi-
dential environment, with special attention paid to 
the issues of composition and aesthetics in shap-
ing the space of a city. A parallel goal was to obtain 
interesting and original visions and functional and 
spatial creations of small sustainable residential 
complexes appropriate for the second decade of 
the twenty-first century. 
Practical classes devoted to architectural and ur-
ban design of one-family residential complexes 
were completed by an exhibition of the students’ 
works entitled “Composition in the Urban City”, 
held under the patronage of the Deputy Rector for 
Student Affairs at Cracow University of Technol-
ogy, Prof. Leszek Mikulski, Ph.D. Eng. Arch., and 
Dean of the Faculty of Architecture of Cracow 
University of Technology, Prof. Jacek Gyurkov-
ich, Ph.D. Eng. Arch. The exhibition was opened 
on 16 March 2015 in the seat of the Faculty of Ar-
chitecture of Cracow University of Technology, ul. 
Podchorążych 1 in Cracow, in the exposition space 
on the 2nd floor (Fig. 1–17). 
The awards of the Rector of Cracow University of 
Technology for Student Affairs, Prof. Leszek Mikul-
ski, Ph.D. Eng. Arch. for extraordinary composi-
tional values in shaping an architectural form went 
to students: Gabriela Kurek, Magdalena Migas, 
Edyta Ptasznik, Marta Stachurska, Diana Żurek. 

il. 3. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Od lewej; studenci WA PK, prof. 
Wacław Seruga, Dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego  prof. Grażyna Schneider-Skalska, dr Jarosław Huebner w przestrzeni ekspo-
zycyjnej. Fot. dr P. Haupt / 

il. 4. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Od lewej; studenci WA PK, Dyrektor 
Instytutu Projektowania Urbanistycznego  prof. Grażyna Schneider-Skalska, prof. dr Wacław Seruga, dr Jarosław Huebner w przestrzeni eks-
pozycyjnej. Fot. dr P. Haupt / Opening of the exhibition of students’ design works “Composition in Urban Space” 16 March 2015. From the left: 
students of the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Director of Institute of Urban Design Prof. Grażyna Schneider-Skalska, 
Prof. Wacław Seruga, Jarosław Huebner, Ph.D. in exposition space. Photo: P. Haupt, Ph.D.
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Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej ds. studenckich 
prof. dr hab. inż. Leszka Mikulskiego za niezwykłe walory 
kompozycyjne w kształtowaniu formy architektonicznej otrzy-
mali studenci: Gabriela Kurek, Magdalena Migas, Edyta Ptasz-
nik, Marta Stachurska, Diana Żurek. 
Nagrodę Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakow-
skiej prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha za najlepszą krea-
cję przestrzenną zespołu mieszkaniowego na styku architektury 
z naturą otrzymała studentka Magdalena Migas.
Nagrodę Dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. 
inż. arch. Grażyny Schneider-Skalskiej za ekologiczne kształ-
towanie architektury mieszkaniowej zharmonizowanej z par-
kowym otoczeniem przestrzeni społecznej otrzymała student-
ka Edyta Ptasznik.
Nagrody prof. dr hab. inż. arch. Wacława Serugi za oryginal-
ne oraz kreatywne kształtowanie przestrzeni architektonicz-
no-urbanistycznej w zrównoważonych zespołach mieszka-
niowych otrzymali studenci: Dawid Dutka, Beata Kowalczyk, 
Aleksandra Kwiatek, Michał Lichoń, Magdalena Stachowicz, 
Katarzyna Starzyńska, Dominika Strzałka, Filip Teter, Joanna 
Tomecka. 
Nagrodę specjalną studentów II roku Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej za wyróżniający się projekt architek-
toniczno-urbanistyczny zrównoważonego jednorodzinnego 
zespołu mieszkaniowego otrzymał Olaf Mitka.
Poniżej prezentuję dwanaście nagrodzonych studenckich pro-
jektów architektoniczno-urbanistycznych zespołów mieszka-
niowych wykonanych w Katedrze Kształtowania Środowiska 
Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakow-

The award of the Dean of the Faculty of Archi-
tecture of Cracow University of Technology, Prof. 
Jacek Gyurkovich, Ph.D. Eng. Arch. for the best 
spatial creation of a residential development at the 
point where architecture and nature meet went to 
student Magdalena Migas. 
The award of the Director of the Institute of Urban 
Design of the Faculty of Architecture of Cracow 
University of Technology, Prof. Grażyna Schneider-
Skalska, Ph.D. Eng. Arch. for ecological shaping of 
residential architecture, harmonized with the park 
environment of the social space, went to student 
Edyta Ptasznik. 
The awards of Prof. Wacław Seruga, Ph.D. Eng. 
Arch. for original and creative shaping of architec-
tural and spatial space in sustainable residential 
complexes went to students: Dawid Dutka, Beata 
Kowalczyk, Aleksandra Kwiatek, Michał Lichoń, 
Magdalena Stachowicz, Katarzyna Starzyńska, 
Dominika Strzałka, Filip Teter, Joanna Tomecka. 
A special award of 2nd – year students of the Faculty 
of Architecture of Cracow University of Technology 
for an outstanding architectural and urban design 
of a sustainable one-family residential complex 
went to Olaf Mitka. 
Below I present the twelve awarded architectural and 
urban designs of residential complexes prepared by 
students in the Chair of Residential Environment, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Tech-
nology. In the Author’s opinion, they demonstrate 
diversified original visions and concepts of forming 
urban spaces in small residential complexes from the 
point of view of composition and beauty, as well as 

il. 5. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza nagrodę 
specjalną studentów II roku Wydziału Architektury PK Olafowi Mitce, studentowi II roku Wydziału Architektury. Od lewej: Olaf Mitka w towarzystwie 
studenckiego Jury konkursu oraz prof. Wacława Serugi. Fot. dr P. Haupt / 

-

il. 6. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza nagrodę 
Prorektora Politechniki Krakowskiej prof. Leszka Mikulskiego Gabrieli Kurek, studentce II roku Wydziału Architektury. Fot. dr P. Haupt / 
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skiej. Pokazują one zdaniem autora różnorodne oryginalne wi-
zje i idee kształtowania przestrzeni miejskich w małych zespo-
łach mieszkaniowych z punktu widzenia kompozycji i piękna, 
a także formy architektonicznej pozostającej w silnych związ-
kach z naturą. Mają również znaczący wkład na kształtowanie 
krajobrazu i oblicza miast w kontekście otoczenia.
Eksponowane studenckie projekty małych zespołów miesz-
kaniowych charakteryzują różnorodne cechy między innymi 
związane z estetyką oraz kompozycją przestrzenną. Najważ-
niejsze to:
 piękno oraz atrakcyjna kompozycja przestrzenna nieroze-
rwalnie związana z kreacją architektoniczno-urbanistyczną,

 czytelność kompozycji miejskich przestrzeni związanych 
z układem funkcjonalnym nawiązującym do kontekstu oto-
czenia,

 indywidualność i oryginalność poszukiwań rozwiązań este-
tyczno-kompozycyjnych zespołów związanych z lokalizacją,

 umiejętność komponowania przestrzeni miejskich w skali 
ludzkiej zharmonizowanej z przyrodniczym otoczeniem,

 piękno, które przejawia się w kontekście kształtowania form 
architektonicznych, detalu, materiału, faktury, koloru, ka-
meralnych wnętrz architektoniczno-urbanistycznych, wody, 
zieleni, etc.

 zapewnienie wygody i wyboru odpowiednich warunków 
zamieszkania oraz dostępności do zróżnicowanych wielko-
ści i struktur mieszkań związanych z układem funkcjonalno-
-kompozycyjnym całości zespołu oraz stosunku do zielone-
go ekologicznego otoczenia,

 w małych niskich zespołach mieszkaniowych wszystkie 
mieszkania posiadają ogrody zlokalizowane w terenie lub 

architectural form strongly connected with nature. 
They also constitute a significant contribution to 
forming the landscape and the appearance of cities 
in the context of their surrounding area. 
The students’ exhibited designs of small residen-
tial developments are characterized by diversified 
properties, relating to – without limitations – aes-
thetics and spatial composition. The most impor-
tant of them are:
 Beauty and attractive spatial composition, in-
separably connected with the architectural and 
urban creation,

 Legibility of composition of urban spaces con-
nected with the functional system referring to 
the context of the surrounding area,

 Individuality and originality of the search of aes-
thetic and compositional solutions of the com-
plexes connected with their location;

 Ability to compose urban spaces in a human 
scale, harmonized with the natural environment;

 Beauty, which manifests itself in the context, col-
our, intimate architectural and urban interiors, 
water, greenery, etc.;

 Guaranteeing comfort and the selection of ap-
propriate conditions of residence and availabil-
ity for diversified sizes and structures of flats, 
connected with the functional and composition-
al system of the entire complex and its relation 
to the green ecological environment;

 In small low residential developments all flats 
have gardens located outside or on the roofs, 
terraces and balconies of residential buildings, 
originally designed and connected with the en-
tire urban system in terms of composition;

 Adopting a principle of making use of the surfaces 

il. 7. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Dyrektor Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego  WA PK prof. Grażyna Schneider – Skalska wręcza nagrodę Edycie Ptasznik, studentce II roku Wydziału Architektury. Fot. dr 
P. Haupt / 

il. 8. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza nagrodę 
Dawidowi Dutce, studentowi II roku Wydziału Architektury. Fot. dr P. Haupt / 
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na dachach, tarasach i balkonach budynków mieszkalnych 
oryginalnie kształtowane oraz kompozycyjnie związane 
z całością założenia urbanistycznego,

 przyjęcie zasady wykorzystania powierzchni dachów w bu-
dynkach mieszkalnych jako dodatkowej kondygnacji, którą na-
leży przeznaczyć dla funkcji rekreacyjnej z zielenią biologicznie 
czynną oraz wykorzystaniem wody deszczowej do nawadnia-
nia ogrodów, a także w celu pozyskania energii odnawialnej 
poprzez montaż kolektorów słonecznych etc. Dachy zielone 
stanowią równocześnie izolację termiczną dla mieszkań. Zale-
tą takiego rozwiązania są również efekty ekonomiczne; dodat-
kowa funkcja, oszczędność energetyczna etc.,

 komponowanie przestrzeni miejskich w zespołach może 
także wpłynąć korzystnie na poprawienie lokalnych warun-
ków klimatycznych poprzez odpowiednie ukształtowanie 
terenów zielonych oraz wprowadzenie do wnętrz urbani-
stycznych zbiorników wodnych etc.,

 przyjęcie zasady wykorzystania wody deszczowej do ce-
lów gospodarstwa domowego oraz zagospodarowania 
terenu tj. nawadniania terenów biologicznie czynnych po-
przez infiltrację, zasilanie wód podziemnych, nawadnianie 
zielonych dachów, retencyjne zbiorniki wodne etc. posiada 
swoje odbicie w kompozycji miejskich przestrzeni zespo-
łów mieszkaniowych. Zaletą takiego rozwiązania są także 
znaczne oszczędności ekonomiczne – brak potrzeby budo-
wy sieci kanalizacji opadowej.

 kompozycja przestrzeni miejskich w skalach architekto-
nicznych małych niskich zespołów mieszkaniowych została 
oparta między innymi na atrakcyjnym i oryginalnym kształ-
towaniu mieszkaniowych form architektonicznych, w której 

of the roofs in residential buildings as an addition-
al floor which should be allocated to recreational 
function with biologically active greenery and us-
ing rainwater to irrigate the gardens, as well as 
in order to obtain renewable energy by installing 
solar collectors, etc. Green roofs also constitute 
thermal insulation for the flats. An advantage of 
such a solution are also economical effects; addi-
tional function, energy efficiency, etc.;

 Composing urban spaces in residential devel-
opments can also have a positive effect on the 
improvement of the local climatic conditions 
by an appropriate design of green areas and 
introducing water reservoirs to urban interiors, 
etc.,

 Adopting a principle of making use of rainwater 
for household purposes and land development, 
i.e. irrigation of biologically active areas by infil-
tration, feeding underground water, irrigation of 
green roofs, retention reservoirs, etc. is reflected 
in the composition of urban spaces of the resi-
dential complexes. An advantage of such a solu-
tion are also considerable savings – there is no 
need to construct the rainwater sewage system. 

 Composition of urban spaces in architectural 
scales of small low residential complexes was 
based – among other things – on an attractive 
and original design of residential architectural 
forms, in which such elements of the composi-
tion as: scale, proportions, rhythm, colour, tex-
ture, detail, material, water, greenery, emphasis, 
dominant, context, perspective closures, etc. 
play an essential role,

 Composition of urban spaces in urban scales of 
small low residential complexes was based – 

il. 9. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza nagrodę 
Prorektora Politechniki Krakowskiej prof. Leszka Mikulskiego Edycie Ptasznik, studentce II roku Wydziału Architektury. Od lewej; studenci WA PK, 
Edyta Ptasznik, prof. Wacław Seruga, dr Jarosław Huebner. Fot. dr P. Haupt / 

il. 10. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza nagro-
dę Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Jacka Gyurkovicha Magdalenie Migas, studentce II roku Wydziału Architektury. 
Fot. dr P. Haupt / Opening of the exhibition of students’ design works “Composition in Urban Space” 16 March 2015. Prof. Wacław Seruga 
presents the award of the Dean of the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology, Prof. Jacek Gyurkovich, to Magdalena Migas, 
2nd-year student, Faculty of Architecture. Photo: P. Haupt, Ph.D.
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il. 11. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza nagrodę 
Magdalenie Stachowicz, studentce II roku Wydziału Architektury. Fot. dr P. Haupt / 

il. 12. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza nagro-
dę Aleksandrze Kwiatek, studentce II roku Wydziału Architektury. Fot. dr P. Haupt / 

il. 13. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza nagro-
dę Filipowi Teterowi, studentowi II roku Wydziału Architektury. Fot. dr P. Haupt / 

il. 14. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Prof. Wacław Seruga wręcza na-
grodę Beacie Kowalczyk,  studentce II roku Wydziału Architektury. Fot. dr P. Haupt / 

takie elementy kompozycji jak: skala, proporcje, rytm, ko-
lor, faktura, detal, materiał, woda, zieleń, akcent, dominan-
ta, kontekst, zamknięcia perspektywiczne etc. odgrywają 
istotną rolę,

 kompozycja przestrzeni miejskich w skalach urbanistycz-
nych małych niskich zespołów mieszkaniowych została op-
arta między innymi na:
– mocnej dynamicznej formie architektonicznej pozostają-

cej w symbiozie z naturą,
– kwartałowych zielonych wnętrzach urbanistycznych ot-

wartych funkcjonalnie na tereny rekreacyjne oraz zbior-
niki wodne,

among other things – on:
 A strong dynamic architectural form, which re-
mains in symbiosis with nature,
– Quarter green urban interiors, functionally open 

to recreational areas and water reservoirs,
– Structural green terrace and cascade systems 

of buildings open towards the south, inter-
spersed with greenery, gardens etc.

– Concise geometrical systems of architectural 
forms,

– Punctual structural architectural forms, com-
posed in open green areas,

– Strong relations with the harmonious natural 
environment,
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– zielonych strukturalnych układach tarasowo-kaskado-
wych budynków otwartych na południe przenikających 
się z zielenią, ogrodami etc.,

– lapidarnych układach geometrycznych form architekto-
nicznych,

– punktowych strukturalnych formach architektonicznych 
komponowanych w otwartych zielonych przestrzeniach,

– silnych związkach z przyrodniczym harmonijnym otocze-
niem,

– kameralnej ludzkiej skali, w której takie elementy kom-
pozycji jak: sylweta, dominanty wysokościowe, kwartał, 
ulica, plac, układ symetryczny, asymetryczny, osiowy, 
geometryczny, swobodny, woda, zieleń etc. odgrywają 
znaczącą rolę.

W projektach małych zrównoważonych zespołów mieszka-
niowych w zakresie aspektów związanych z estetyką oraz 
kompozycją pojawiły się tendencje zmierzające do kompo-
nowania miejskich przestrzeni w ludzkiej skali z zachowaniem 
optymalnych wielkości powierzchni terenów biologicznie 
czynnych pozostających w silnych związkach z przyrodniczym 
otoczeniem. Wytyczają one drogę poszukiwań i eksperymen-
tów związanych z kształtowaniem miejskich zrównoważonych 
zespołów mieszkaniowych w następnych dekadach XXI wie-

– Intimate human scale where such composition-
al elements as: silhouette, height dominants, 
quarter, street, square, symmetrical / asymmet-
rical / axial / geometrical / free layout, water, 
greenery, etc. play an essential role. 

In the design of small sustainable residential com-
plexes, in the scope of aspects connected with aes-
thetics and composition, there appeared tendencies 
aiming at composing urban spaces in a human scale, 
maintaining optimal sizes of surfaces of biologically 
active areas remaining in strong relations with the 
natural environment. They demarcate the path of 
search and experiments connected with shaping 
sustainable urban residential developments over 
the next decades of the twenty-first century. In the 
Author’s opinion, due to the considerable threats 
for our planet, caused e.g. by climatic changes, 
rapid natural increase and significant urbanization, 
the domain of functional and spatial shaping and 
of composing urban spaces will see a return to the 
concept of a garden city5, remaining in full harmony 
and symbiosis with the surrounding nature, as well 
as the urban agricultural production. The cities of 
the future will transform into gardens and will be-
come self-sufficient in terms of energy. 
There is a need to implement the architectural and 
urban concepts and designs presented below in 

il. 15. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Nagrodzeni studenci II roku Wy-
działu Architektury PK. Od lewej; Aleksandra Kwiatek, Edyta Ptasznik, Filip Teter, Magdalena Migas, Dawid Dutka, Dominika Strzałka, Magdalena 
Stachowicz, Michał Lichoń, Gabriela Kurek, Beata Kowalczyk, Marta Stachurska, Olaf Mitka oraz studenci II roku Wydziału Architektury. Fot. dr 
P.  aupt / -
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ku . Zdaniem autora w związku ze znacznymi zagrożeniami 
globu ziemskiego m. in. spowodowanymi zmianami klima-
tycznymi, gwałtownym przyrostem demograficznym i zna-
czącą urbanizacją nastąpi w kształtowaniu funkcjonalno-
-przestrzennym oraz komponowaniu miejskich przestrzeni 
powrót do idei miasta ogrodu5 pozostającego w harmonii 
oraz symbiozie z otaczającą przyrodą, a także miejską pro-
dukcją rolną. Miasta przyszłości przekształcą się w ogrody 
i staną się samowystarczalne energetycznie.
Istnieje potrzeba wdrażania w strukturach miejskich zapre-
zentowanych poniżej idei i kreacji projektowych architek-
toniczno-urbanistycznych w najbliższych latach w Polsce. 
Kształcenie studentów w Katedrze Kształtowania Środo-
wiska Mieszkaniowego ukierunkowane jest między innymi 
na zaspokajanie potrzeb przyszłych pokoleń Polaków, także 
w aspektach kompozycyjnych i estetycznych.
Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jak 
pokazują załączone poniżej projekty architektoniczno-ur-
banistyczne są przygotowywani do czekających ich zadań 
w przyszłości.

PRZYPISY:

1 Różnorodne aspekty związane z kształtowaniem funkcjonalno-przestrzen-
nym zrównoważonych architektoniczno-urbanistycznych małych zespołów 
mieszkaniowych zawiera artykuł Wacława Serugi „Przestrzenie piesze w ma-

the years to come in Poland. The process of educat-
ing students at the Chair of Housing Environment is 
directed towards – without limitations – satisfying the 
needs of future generations of Poles, also in terms of 
composition and aesthetics. 
Students of the Faculty of Architecture, Cracow Uni-
versity of Technology – as it is demonstrated in the 
architectural designs presented below – are prepared 
to the tasks waiting for them in the future. 

ENDNOTES:
1 Various aspects connected with functional and spatial sha-
ping of sustainable architectural and urban small residential 
developments can be found in an article by Wacław Seruga 
“Przestrzenie piesze w małych zespołach mieszkaniowych”/Pe-
destrian Spaces in Small Residential Complexes [in:] Pieszy w 
przestrzeni miasta/Pedestrian in the Urban Space, Środowisko 
Mieszkaniowe/Housing Environment No.13/2014 pp. 231–272, 
publishing house: Chair of Housing Environment, Faculty of 
Architecture, Cracow University of Technology, Cracow 2014.
2 Compsition (Latin compositio = arrangement); arrange-
ment, structure, concept of a work of art; a unity compo-
sed originally of components; arrangement which defines 
the functions of its elements, reciprocal contents and form-
-related attitudes of such elements within the unity; Słownik 
języka polskiego PWN, Warsaw 1978 and Słownik wyrazów 
obcych, PWN, Warsaw 1972.
3 In France at the end of March 2015 the parliament passed 
an act which “…orders to develop a roof in a way that is frien-
dly towards climate and natural environment. In practice it 
can be used as an enclave of greenery or as a factory of so-
lar electricity…”. “…In the beginning the act was limited to 
shopping malls and business centres, hotels, office buildings 

il. 16. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Kompozycja w przestrzeni miasta” 16.03.2015 rok. Nagrodzeni studenci II roku Wy-
działu Architektury PK wraz z kadrą naukowo-dydaktyczną Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego WA PK. Od prawej; dr Jarosław 
Huebner, prof. Wacław Seruga, dr Elżbieta Kusińska, dr Patrycja Haupt, dr Zbigniew Kęsek, dr Danuta Kupiec-Hyła, Katarzyna Starzyńska, Olaf 
Mitka, Gabriela Kurek, Magdalena Stachowicz, Marta Stachurska, Michał Lichoń, Dominika Strzałka, Dawid Dutka, Magdalena Migas, Edyta 
Ptasznik, Aleksandra Kwiatek. Fot. dr P. Celewicz / -

-
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łych zespołach mieszkaniowych”/Pedestrian Spaces in Small Residen-
tial Complexes [w:] Pieszy w przestrzeni miasta/Pedestrian in the Urban 
Space, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment nr 13/2014 
str. 231–272, wydawnictwo: KKŚM WA PK, Kraków 2014.
2 Kompozycja (łac. compositio = układ); układ, budowa, pomysł dzie-
ła sztuki; całość złożona oryginalnie z elementów składowych; układ 
określający funkcję jego elementów, wzajemne ustosunkowanie treś-
ciowe i formalne tych elementów w ramach całości; Słownik języka 
polskiego PWN, Warszawa 1978 oraz Słownik wyrazów obcych, PWN, 
Warszawa 1972.
3 We Francji z końcem marca 2015 roku parlament uchwalił ustawę, 
która „… nakazuje zagospodarowanie dachu w sposób przyjazny dla 
klimatu i środowiska naturalnego. W praktyce może uczynić z niego 
albo enklawę zieleni, albo wytwórnię słonecznego prądu…”. „… Na 
początek ustawę ograniczono do centrów handlowych i biznesowych, 
hoteli, biurowców i wszystkiego co wyrasta na terenach, które w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod usługi…”. 
Ustawa na razie nie dotyczy nowych budynków mieszkalnych ponie-
waż „… Francja nie jest jeszcze gotowa na tak daleko idącą rewolucję 
…”. Źródło: Andrzej Hołdys, Manna z dachu – Gazeta Wyborcza, Nauka 
str. 20, 08.04.2015 
4 Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga. Ze-
spół prowadzący zajęcia projektowe: prof. dr hab. inż. arch. Wacław 
Seruga; dr arch. dr arch. Piotr Celewicz, Patrycja Haupt, Jarosław 
Huebner, Zbigniew Kęsek, Danuta Kupiec-Hyła, Elżbieta Kusińska, mgr 
inż. arch. Piotr Broniewicz.
5 Idea miasta ogrodu Ebenezera Howarda opublikowana została w 1898 
r., a wznowienie publikacji ukazało się w 1902 r. w Londynie. „… genezą 
idei Howarda była chęć zapewnienia mieszkańcom miast i wsi lepszych 
warunków zamieszkiwania i pracy poprzez łączenie pozytywnych cech 
mieszkania w zbiorowości miejskiej i pozytywnego wpływu obecności 
natury w bliskim sąsiedztwie zamieszkania …” Idea miasta ogrodu mia-
ła znaczący wpływ na rozwój urbanistyki dwudziestego wieku. Źród-
ło: Zbigniew Paszkowski, Miasto idealne w perspektywie europejskiej 
i jego związki z urbanistyką współczesną. Wydawnictwo: Universitas, 
Kraków 2011 str. 181–182.

BIBLIOGRAFIA

Berleant Arnold, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata 
człowieka. Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2011 r.
Błaszczyk Dariusz, Juliusz Żórawski przerwane dzieło modernizmu, wy-
dawnictwo: Salix alba Warszawa 2010 r.
Cęckiewicz Witold, Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze, wy-
dawnictwo: Politechnika Krakowska, Kraków 2008 r.
Cichy-Pazder Ewa M., Humanistyczne podstawy kompozycji miast. 
Wybrane aspekty percepcyjne i behawioralne. Monografia seria Ar-
chitektura, Wydawnictwo Ośrodka Kształcenia Urbanistów Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1998 r.
Gyurkovich Jacek, Architektura w przestrzeni miasta. Wybrane proble-
my. wydawnictwo: Politechnika Krakowska, Kraków 2010 r.
Gyurkovich Jacek, Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowa-
nia i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji w archi-
tekturze i urbanistyce. Monografia 258, seria Architektura, wydawni-
ctwo: Politechnika Krakowska, Kraków 1999 r.
Heller Michał, Granice nauki, wydawnictwo: Copernicus Center Press 
sp. z o.o., Kraków 2014 r.
Kosiński Wojciech, Estetyka miasta i kompozycja urbanistyczna, Kwartal-
nik KUiA, PAN, z. 4, redakcja naukowa Lech Kłosiewicz, Warszawa 2006r.
Kosiński Wojciech, Miasto i piękno miasta, wydawnictwo: Politechnika 
Krakowska, Kraków 2011r.
Kowicki Marek, Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski, 
a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych, wy-
dawnictwo: Politechnika Krakowska, Kraków 2014 r.
Lynch Kevin, Obraz miasta, wydawnictwo: Archivolta, wydanie polskie 
I, Kraków 2011r.
Paszkowski Zbigniew, Miasto idealne w perspektywie europejskiej 
i jego związki z urbanistyką współczesną, wydawnictwo: Universitas, 
Kraków 2011r.
Seruga Wacław, Architektura mieszkaniowa XXI wieku. Prognozy ro-
zwoju/Twenty – first century housing architecture. Development [w:] 
Czasopismo Techniczne Architektura/Technical Transactions Architec-
ture 1-A/2014, wydawnictwo: Politechnika Krakowska, Kraków 2014r., 
str. 209–239.
Seruga Wacław, Kreacja w przestrzeni miasta/Creation in the Urban 
Space [w:] Architektura kontekstu/Architecture of context, Monogra-
fia – Architektura 1/2014, praca zbiorowa pod redakcją Wacław Serugi, 
str. 75–104, wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014 r.
Seruga Wacław, Przestrzenie piesze w małych zespołach mieszka-
niowych/Pedestrian Spaces in Small Residential Complexes [w:] Pie-
szy w przestrzeni miasta/Pedestrian in the Urban Space, Środowisko 
Mieszkaniowe/Housing Environment nr 13/2014, str. 231 – 272, wydaw-
nictwo KKŚM WA PK, Kraków 2014r.
Żórawski Juliusz, Wybór pism estetycznych, wydawnictwo: Universi-
tas, Kraków 2008r.

and everything which is erected on areas which are allocated to 
services in the spatial development plans …”. For the time being, 
the act does not apply to new residential buildings, because “…
France is still not ready for such a far-fetched revolution…” Sour-
ce: Andrzej Hołdys, “Manna z dachu”– Gazeta Wyborcza, Nauka 
p. 20, 08.04.2015 
4 Leading lecturer in the subject: Prof. Wacław Seruga, Ph.D. 
Eng. Arch. Team supervising design classes: Prof. Wacław Se-
ruga, Ph.D .Eng. Arch.; Piotr Celewicz, Ph.D. Eng. Arch.; Patry-
cja Haupt, Ph.D. Eng. Arch; Jarosław Huebner Ph.D. Eng. Arch; 
Zbigniew Kęsek Ph.D. Eng. Arch; Danuta Kupiec-Hyła, Ph.D. Eng. 
Arch; Elżbieta Kusińska Ph.D. Eng. Arch; Piotr Broniewicz, M.Sc. 
Eng. Arch.
5 The concept of a garden city of Ebenezer Howard was published 
in 1989, and the publication was released again in 1902 in Lon-
don. “… the genesis of Howard’s concept was the willingness to 
provide residents of cities and villages with better residential and 
work conditions by combining positive properties of living in an 
urban community and a positive effect of the presence of nature 
in the close vicinity of the place of residence…”. The concept of 
a garden city had a significant effect on the development of ur-
ban design in the twentieth century. Source: Zbigniew Paszkow-
ski, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z 
urbanistyką współczesną. Publishing house: Universitas, Cracow 
2011 pp. 181–182.
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ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW MISTRZEJOWICE / SUSTAINABLE HOUSING 
COMPLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – MARTA STACHURSKA

Kompozycja urbanistyczna została oparta na skontrastowaniu prostoliniowego, zwartego układu zabudowy z miękko ukształtowa-
ną, wnikającą do wnętrza zespołu przestrzenią zieloną. Wprowadzone w podłużne, różne skalowo wnętrza mieszkalne elementy 
przyrodnicze zacierają granicę między architekturą, a naturą. Urządzone rekreacyjne przestrzenie we wnętrzach są platformą do 
nawiązywania kontaktów sąsiedzkich. Idea wspólnoty ma swoje odbicie również w architekturze, wydzielając w każdym z budynków 
przestrzeń na sport lub rekreację dla mieszkańców. Z prostą i spokojną formą architektoniczną budynku kontrastuje dynamiczna, 
przeszklona, forma ogrodów zimowych nawiązująca do miękkiej linii wpływającej do wnętrza osiedla zieleni. Rozwiązania prze-
strzenne i architektoniczne definiują ogrodowy, nastrojowy charakter tego zespołu.

The urban composition has been based on contrasting the linear compact development with softly shaped green area permeating 
the interiors of the complex. Natural elements introduced in the longitudinal residential interiors of various sizes blur the borders 
between architecture and nature. The recreational spaces organized in the interiors constitute a platform for establishing relations 
with neighbours. The idea of community is also reflected in the architecture, separating in each of these buildings  some space for 
sports or recreation of the residents,. The simple and peaceful architectural form of the building is contrasted with a dynamic glazed 
free form of the winter gardens, which refers to the soft line of the greenery flowing into the estate. The spatial and architectural 
solutions define the garden-like, peaceful character of this complex.
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ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW 
MISTRZEJOWICE / SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, 
CRACOW MISTRZEJOWICE – DAWID DUTKA

Swobodny i organiczny układ pasm zabudowy mieszkaniowej 
oraz pieszych ciągów komunikacyjnych został zainspirowany 
naturalnym kształtem korony drzewa. W opozycji do swobod-
nego układu urbanistycznego powstała zabudowa mieszka-
niowa w kształcie powtarzalnych sześcianów, połączonych ze 
sobą stalowymi konstrukcjami z zielenią pnącą. W budynkach 
znajdują się mieszkania o zróżnicowanych powierzchniach, 
a każde z nich posiada własny ogródek, taras oraz ogólnodo-
stępny ogród na dachu budynku. Organiczny kształt urbani-
styki ma na celu podkreślenie charakteru całego zespołu – bli-
skiego kontaktu z otaczającą przyrodą. Przestrzeń publiczna 
została skomponowana z dużą ilością zieleni oraz zbiorników 
wodnych.

A free and organic layout of the  strip of residential housing 
and pedestrian routes has been inspired by a natural shape of 
a tree crown. As an opposition to the urban system there appe-
ared residential architecture in the shape of repetitive cubes, 
interconnected with steel structures with creeping greenery. 
The buildings hold apartments with diversified floor areas, and 
each of them has its own garden, a terrace and an open-ac-
cess garden on the roof of the building. The organic form of the 
urban design aims at emphasizing the character of the entire 
complex – a close contact with the surrounding nature. The 
public space has been composed with abundance of greenery 
and ponds.
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ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW 
MISTRZEJOWICE SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, 
CRACOW MISTRZEJOWICE – BEATA KOWALCZYK

Ideą przewodnią dla stworzenia architektury budynków było 
zapewnienie każdemu z mieszkań własnej przestrzeni rekre-
acyjnej w postaci zielonego tarasu. Powstała bryła składa się 
z ponakładanych na siebie na kształt habitatu, przesuniętych 
prostopadłościanów. Prostota w budowie formy została pod-
kreślona białym kolorem, który kontrastuje z roślinnością tara-
sów. Budynki zwrócone w kierunku płd-wsch i płd-zach tworzą 
wystopniowaną krawędź elewacji, łącząc ją płynnie z terenem 
w głębi działki. Od strony ulicy architektura tworzy formę muru, 
zwartej pierzei podkreślonej usługami w parterze. Zwarta za-
budowa oddziela przestrzeń publiczną z intensywnym ruchem 
pieszych w kierunku przystanków komunikacji zbiorowej od 
kameralnych i zielonych wnętrz rekreacyjno-mieszkalnych.

The keynote for the creation of the architecture of the buildings 
was providing each of the apartments with its own recreational 
space in the form of a green terrace. The building consists of 
shifted cuboids placed one on the other, forming a shape of 
a habitat. The simplicity of the structure has been emphasized 
with the white colour, which contrasts with the vegetation on 
the terraces. The buildings facing south-east and south-west 
create a graded edge of the elevation, combining it smoot-
hly with the area located further on the plot. From the side of 
the street the architecture forms a shape of a wall, a compact 
frontage emphasized with services on the ground floor. The 
compact development separates the public space with intense 
pedestrian traffic towards public transport stops from private 
green recreational and residential interiors.
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ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW MISTRZEJOWICE 
SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – 
GABRIELA KUREK

Zespół mieszkaniowy składa się z modularnej zabudowy, która tworzy od strony 
ulicy zwartą pierzeję o miejskim charakterze. Publiczny charakter tej przestrzeni 
podkreśla lokalizacja usług w parterach budynków z szerokim przedpolem w po-
staci ciągu spacerowego. Pomiędzy głównymi ulicami zaprojektowano tereny re-
kreacyjne o zupełnie odmiennym charakterze. Modularne budynki otwierają się 
tarasami w kierunku cieku wodnego, który stanowi oś kompozycji wnętrza są-
siedzkiego. Wnętrza tworzą kameralne enklawy dla mieszkańców. Horyzontalny 
układ brył budynków podkreślają poziome otwory w elewacjach oraz ich materiał 
– drewno i biały tynk odpowiadający układowi kondygnacji.

The housing complex consists of modular architecture, which from the side of 
the street forms a compact frontage of a urban character. The public character of 
this space is emphasized with the location of services on the ground floors of the 
buildings, with a wide foreground in the form of a promenade. Between the main 
streets recreational areas of a totally different character have been designed. 
Modular buildings open in terraces towards the watercourse, which constitutes 
an axis of the composition of the neighbourhood. The interiors form enclaves for 
the residents. The horizontal layout of parts of the buildings is emphasized by 
horizontal openings in the elevations and their material – wood, as well as white 
plaster corresponding to the layout of each storey.
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ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW MISTRZEJOWICE 
SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – ALEKSANDRA KWIATEK

Idea urbanistyczna projektu opiera się na kreacji zielonego „wewnętrznego dziedzińca” – wspólnej przestrzeni społecz-
nej otoczonej miejską zabudową, do którego otwierają się zróżnicowane w skali wnętrza mieszkalne. Założenia zielone 
i wodne czytelnie segregują wolną przestrzeń pod kątem jej funkcjonalności i dostępności. Na zewnątrz zespołu w par-
terach budynków zlokalizowane zostały usługi dostępne z placu miejskiego z przystankami komunikacji zbiorowej. Idea 
rozwiązania architektonicznego zakłada dostęp każdego mieszkania do indywidualnego ogrodu, który w formie dużego 
tarasu lub oranżerii uzyskany został przez wcięcie lub wysunięcie modułu budynku. Modularna, plastyczna architektura 
nadaje kameralnej przestrzeni ludzką skalę i przyjazną miejskość.

The urban concept of the design is based on the creation of a green “internal courtyard” – a common social space 
surrounded with urban development, towards which residential interiors of various sizes open. The water and greenery 
related assumptions legibly segregate free space in terms of its functionality and accessibility. Outside the complex, on 
the ground floors of the buildings, services have been located, accessible from the urban plaza with public transport 
stops. The concept of the architectural solution assumes access of each apartment to an individual garden, which in 
the form of a large terrace of a conservatory has been obtained by cutting in or protruding a module of the building. The 
modular, plastic architecture grants the private space with a human scale and friendly urban quality.
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ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW MISTRZEJOWICE 
SUSTAINABLE HOUSING COMLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – MICHAŁ LICHOŃ

Ideą projektu jest powiązanie zgeometryzowanej do formy trójkąta kompozycji urbanistycznej ze swobodnie ukształto-
waną zieloną przestrzenią z dużym akwenem wodnym. Zwarta zabudowa otwiera się wnętrzami mieszkalnymi w stro-
nę rekreacji i wody, oddzielając tylko uskokiem terenu przestrzeń prywatną od publicznej. Swobodna, miękka linia 
ciągów pieszych łączy poszczególne wnętrza z rekreacją, usługami i dojściem do centrum miasta. Idea kompozycji 
architektonicznej promuje kameralną miejskość poprzez rozwiązanie zabudowy mieszkaniowej w prostej formie, z bo-
gatym detalem, otwartej i powiązanej z naturą poprzez zielone ściany, dachy i zielone altanki przy mieszkaniach. Zbior-
nik wodny posiada oprócz walorów rekreacyjnych pozytywny wpływ na mikroklimat zespołu.

The idea of the design is the combination of an urban composition geometricized to the shape of a triangle, with freely 
formed green area with a large pond. Compact architecture opens with its residential interiors towards recreation and 
water, separating the private and public space only with a fault. A free soft line of pedestrian routes interconnects indivi-
dual interiors with recreation, services and access to the city centre. The idea of the architectural composition promotes 
private urban quality by solving the residential architecture in a simple form, with rich details, open and connected with 
nature by green walls, roofs and green bowers near the apartments. The pond, apart from recreational values, has also 
a positive impact on the microclimate of the complex. 
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SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – MAGDALENA MIGAS

Koncepcję architektoniczną zespołu mieszkaniowego cechuje prostota. Minimalistyczna, kameralna archi-
tektura białych budynków, wykończonych kolorowym szkłem, kontrastuje z zielenią otaczającą zabudowę. 
Zielone pergole na budynkach oraz ogrody zimowe przy budynkach przeznaczone dla mieszkańców dają 
wrażenie przenikania architektury z naturą. Przestrzeń pomiędzy budynkami ma formę wydłużonego wnę-
trza urbanistycznego połączonego z głównym ciągiem spacerowym. Wnętrze urbanistyczne ma charakter 
rekreacyjny, z dużą ilością zieleni, a centralnym punktem przestrzeni publicznej zespołu jest zbiornik wodny 
– fontanna.

The architectural concept of the residential complex is characterized by simplicity. Minimalistic, private in 
character architecture of white buildings, finished with coloured glass, contrasts with the greenery that sur-
rounds the buildings. Green pergolas on the buildings and winter gardens near the buildings intended for 
the residents give an impression of intermingling of architecture and nature. The space between the buil-
dings has a form of a prolonged urban interior, combined with the main promenade. The urban interior is of 
a recreational character, with abundance of greenery; a focal point of the public space of the public space of 
the complex is a water reservoir – a fountain.
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ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, 
KRAKÓW MISTRZEJOWICE – 
EDYTA PTASZNIK

Zespół mieszkaniowy swoją formą nawiązuje 
do tradycyjnej zabudowy kwartałowej. Projekt 
wyróżnia się dbałością o komfort życia miesz-
kańców zarówno pod względem ogranicze-
nia uciążliwości komunikacyjnych, jak również 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Trzy boki 
działki zajmuje trzykondygnacyjna zabudowa 
mieszkaniowa, z czwartej strony działka została 
domknięta garażem zlokalizowanym w nasypie 
ziemnym oddzielającym osiedle od torów kolejo-
wych. Garaż ma formę sztucznego wzniesienia, 
porośniętego drzewami. Całość ma charakter 
parkowo – leśnego założenia o funkcji rekreacyj-
nej przeznaczonego dla mieszkańców. Założe-
nie to minimalizuje uciążliwości akustyczne zwią-
zane z użytkowaniem trasy kolejowej. Powstała 
duża przestrzeń mieszkalna wewnątrz kwartału 
z wyeliminowaną komunikacją kołową, która 
stanowi przyjazne dla mieszkańców środowisko 
zamieszkania. W centrum założenia zaprojek-
towane zostały kaskadowo opadające zbiorniki 
wodne zasilane woda opadową służące popra-
wie mikroklimatu, wokół których zorganizowano 
przestrzeń społeczną – urządzone miejsca spot-
kań mieszkańców oraz place zabaw dla dzieci.

SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, CRACOW 
MISTRZEJOWICE – EDYTA PTASZNIK

The residential complex refers with its form to the tradition 
of quarter development. The design stands out thanks to the 
care for the comfort of living of the residents, both in terms 
of limiting the traffic-related issues and increasing the sense 
of security. Three sides of the plot are occupied by a three-
-storey residential building; the plot is closed on its fourth 
side with a garage located in a ground embankment, sepa-
rating the housing estate from railway tracks. The garage 
has a form of an artificial elevation covered with trees. The 
entire structure has the character of a park or forest project 
with a recreational function for the residents. This project mi-
nimizes acoustic nuisance connected with the utilization of 
the railway track. There appeared a large residential space 
inside the quarter, with eliminated car traffic, which consti-
tutes a housing environment friendly for its residents. In the 
centre of the project there is a system of water reservoirs 
falling in cascades, fed with rainwater, whose aim is to im-
prove the microclimate. Around the water reservoirs there 
is a social space organized – places for the residents’ get-
-togethers and playgrounds for children.
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Kompozycja urbanistyczna została oparta na kwartałowym układzie zabudowy. Naturalne ukształtowanie terenu narzuciło 
układ zabudowy złożony z rozmieszczonych na różnych poziomach kwartałów. Wnętrza mieszkalne otwierają się ogro-
dami do wspólnych przestrzeni społecznych. Kompozycja architektoniczna zabudowy zakłada maksymalne powiązanie 
i otwarcie mieszkań na naturalne środowisko. Pionowe ogrody na ścianach, zielone tarasy, oranżerie i ogrody na dachach 
zapewniają użytkownikom bezpośredni kontakt z naturą. Ludzka skala zabudowy i wnętrz mieszkalnych, kameralność, 
a równocześnie widoki na atrakcyjne tereny zewnętrzne wpływają na komfortowe warunki miejsca zamieszkania.

The urban composition has been based on the quarter development system. The land relief imposed a development 
system, consisting of quarters placed on different levels. The residential interiors open with gardens towards common 
social spaces. The architectural composition of the development assumes the maximum connection and opening of the 
apartments towards the natural environment. Vertical gardens on the walls, green terraces, conservatories and gardens on 
the roofs provide the residents with direct contact with nature. The human scale of the development and of the residential 
interiors, privacy, and at the same time views of attractive external areas have a positive impact on comfortable living con-
ditions in the place of residence.
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ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW MISTRZEJOWICE/
SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – 
DOMINIKA STRZAŁKA

Decydującym czynnikiem wpływającym na kompozycję zespołu mieszkaniowego 
było usytuowanie budynków w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać naturalne 
światło słoneczne. Ważnym aspektem w kształtowaniu przestrzeni są otwarte wnę-
trza urbanistyczne generujące możliwość integracji sąsiedzkiej. Wyróżnikiem pla-
stycznym zespołu stał się subtelny mur pełniący funkcję ekranu akustycznego, kurty-
ny oddzielającej prywatną przestrzeń mieszkalną, a równocześnie będący ażurową 
rzeźbą przestrzenną, elementem gry światła i cienia.

A decisive factor that influences the composition of the residential complex has been 
locating the buildings so as to optimally use the natural sunlight. An important aspect 
in forming the space are open urban interiors, which generate the possibility for the 
neighbours to integrate. A visual distinguishing feature is a subtle wall, which acts 
as an acoustic screen, a curtain separating the private residential space, and at the 
same time which is an openwork spatial sculpture, an element of a play of light and 
shadow.
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Głównym założeniem zespołu mieszkaniowego było stworzenie osiedla zrównoważonego, funkcjonalnego 
a zarazem estetycznego, które swoją charakterystyczną, horyzontalną formą architektoniczną wyróżniałoby 
się w otoczeniu. W zespole wyodrębniono zindywidualizowane przestrzenie służące mieszkańcom, z podzia-
łem na przestrzeń prywatną, półprywatną oraz integracyjną – społeczną. Charakterystyczne, horyzontalne 
bryły budynków organizują i tworzą kameralne wnętrza urbanistyczne oraz zwarte pierzeje wewnętrznych cią-
gów komunikacyjnych. Istniejący spadek terenu determinuje sposób zabudowy oraz wysokość i kształt brył 
budynków, od budynków jednokondygnacyjnych w najwyższym punkcie terenu po budynki trzykondygnacyjne 
w najniższym. Dzięki takiemu formalnemu zabiegowi powstało optyczne złudzenie terenu płaskiego. Wszystkie 
mieszkania mają zapewniony dostęp do ogródków i zielonych tarasów. Jest to próba połączenia cech zabu-
dowy wielorodzinnej z zabudowa jednorodzinną. Poszczególne fragmenty zespołu posiadają indywidualnie 
zaaranżowane, charakterystyczne przestrzenie półprywatne oraz wspólną przestrzeń społeczną.

The main assumption of the residential complex has been the creation of a sustainable and functional housing 
estate, which would be aesthetic at the same time, and which would stand out in the surrounding area thanks 
to its characteristic horizontal form. The complex consists of individualized spaces intended for the residents, 
divided into private, semi-private and social integration space. Characteristic horizontal buildings organize and 
create private urban interiors and compact frontages of traffic routes. The existing slope determines the deve-
lopment and the height and shape of the buildings, from one-storey buildings in the topmost point of the area, 
to three-storey buildings in the lowest point. Thanks to this formal measure, an optical delusion of a flat area 
has been achieved. All apartments have access to gardens and green terraces. It is an attempt at combining 
the features of multi-family architecture with one-family housing. Individual parts of the complex are individually 
arranged, they have their own characteristic semi-private spaces and a common social space.



236 237

ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW MISTRZEJOWICE 
SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – DIANA ŻUREK



238 239

ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW MISTRZEJOWICE 
SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – DIANA ŻUREK



240

ZRÓWNOWAŻONY ZESPÓŁ MIESZKANIOWY, KRAKÓW MISTRZEJOWICE 
SUSTAINABLE HOUSING COMPLEX, CRACOW MISTRZEJOWICE – DIANA ŻUREK

Kompozycja zespołu mieszkaniowego została oparta na idei kształtowania przestrzeni polegającej na budowie formy 
architektonicznej za pomocą trójwymiarowych modułów funkcjonalnych o wymiarach 15 x 15 m. Moduły te posłużyły do 
kształtowania brył budynków oraz tektoniki przestrzeni społecznej. Zespół został podzielony na dwie części, w których 
zastosowano zróżnicowane formy zabudowy. W części północnej zaprojektowano w większości domy jednorodzinne 
jedno-, dwu- i trzykondygnacyjne w formie prostopadłościanów. Część południową wypełnia nieco zmodyfikowana 
zabudowa szeregowa – trzykondygnacyjna, łącząca się ze sobą jedynie na poziomie pierwszego piętra. Taki układ 
zabudowy pozwolił na uzyskanie ciekawej formy architektonicznej łączącej różne bryły budynków. Całość kompozycji 
łączy zaprojektowana na poziomie pierwszego piętra pergola z pnącą roślinnością, wykonana z siatki stalowej, która 
kształtuje interesującą i uporządkowaną przestrzeń mieszkalną.

The composition of the residential complex has been based on the idea of shaping space consisting in the construction 
of an architectural form using three-dimensional functional 15x15m modules. The modules were used while shaping 
the forms of the buildings and the tectonics of the social area. The complex has been divided into two parts, where 
diversified forms of development have been applied. In the northern part largely one- and two-family houses and three-
-storey buildings have been designed in the form of cuboids. The southern part is occupied by a somewhat modified 
terraced development – three-storey buildings, connected with each other only at the level of the first floor. This type of 
development allowed to obtain an interesting architectural form, combining various shapes of the buildings. The entire 
composition is bound together with a pergola with creeping plants, designed at the level of the first floor, made of steel 
mesh, which forms an interesting and orderly residential space.


