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Dom – otoczenie – wnętrze
House – Surroundings – Interior
Streszczenie
Artykuł dotyczy problemów związanych z kształtowaniem jednorodzinnych domów wolnostojących w przestrzeniach miejskich gdzie dom – 
otoczenie – wnętrze stanowią triadę wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych związanych z jakością zdrowego i zrównoważonego 
środowiska mieszkaniowego człowieka. Autor przedstawia założenia ideowe związane z poszukiwaniem humanistycznych współczesnych 
form zamieszkania w silnych relacjach z naturą. 
„Dom w krajobrazie” – taki temat otrzymali studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kształtowania Środowiska 
Mieszkaniowego. Celem było między innymi poszukiwanie niekonwencjonalnych wizji i oryginalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych 
domów na miarę możliwości technologicznych drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł prezentuje piętnaście najlepszych 
nagrodzonych studenckich projektów wolnostojących domów mieszkalnych. Projekty zawierają indywidualne kreacje kształtowania prze-
strzeni zamieszkania człowieka, a także poszukiwania związków architektury jednorodzinnej z różnorodnym otoczeniem, szczególnie krajo-
brazowym. Prezentowane domy w krajobrazie realizują marzenia do zamieszkania w środowisku pięknym w harmonii z zielonym otoczeniem 
– naturą.

Abstract
The article focuses on issues connected with shaping one-family detached houses in urban spaces, where house – surroundings – interior 
constitute a triad of mutual functional and spatial relations connected with the quality of a healthy and sustainable housing environment of 
man. The author presents the conceptual assumptions relating to searching for contemporary humanistic forms of occupying a residence in 
close relations with nature.
“House in Landscape” – this was a topic given to students of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Silesia in the Chair of 
Housing Environment. The objective was, without limitations, to search for unconventional visions and original functional and spatial solutions 
of houses that would correspond to the technological opportunities of the second decade of the 21st century. The article presents fifteen 
best awarded designs of residential detached houses, developed by students. The designs contain individual creations of shaping residential 
space of man, as well as searching for relations of one-family architecture with various types of surroundings, especially with landscape. The 
presented houses in landscape constitute a fulfilled dream to live in a beautiful environment, in harmony with green surroundings – nature.
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Jednorodzinny dom wolnostojący w przestrzeni czasu stanowi 
najmniejszą jednostkę w strukturach osadniczych przeznaczo-
ną do zamieszkania przez jedną rodzinę. Jest najbardziej po-
pularną i akceptowaną przez mieszkańców formą przestrzenną 
w określonym miejscu zamieszkania. Stanowi większość miesz-
kań realizowanych na świecie.
Cieszy się dużym zainteresowaniem ponieważ w zależności od 
wielkości i rodzaju programu, standardu zamieszkania, a przede 
wszystkim bardzo zróżnicowanych kosztów związanych z możli-
wością ich użytkowników może być dostępny dla większości po-
pulacji o najniższych dochodach i bardzo niskim standardzie życia.
Dom jednorodzinny stanowi optymalną formę zamieszkania ze 
względu na maksymalną swobodę wyboru wszelkich aspektów 
niezbędnych do życia, a zarazem spełnienia marzeń każdego 
człowieka w zakresie odpowiadających mu określonych warun-
ków do zamieszkania, a w szczególności:
– wyboru odpowiedniego miejsca lokalizacji własnego domu 

w przestrzeni miasta lub przestrzeni natury,

A one-family detached house in the space of time consti-
tutes the smallest unit in settlement structures intended 
for being occupied by one family. It is the most popular 
and accepted by residents spatial form in a specific place 
of residence. It constitutes a majority of flats constructed 
globally. 
It enjoys great interest because depending on the size, 
the programme, the living standards, and most of all very 
diversified costs connected with the users’ opportunities, 
it can be available for the majority of population with the 
lowest income and very low standards of living. 
A one-family house constitutes a perfect form of resi-
dence due to the maximum freedom of choice of all as-
pects necessary in life, as well as the fulfilment of dreams 
of every person in terms of the living conditions accept-
able to them, in particular:
– Selection of an appropriate location of a house in the 

urban space or natural space,
– Determination of an appropriate programme and stan-

dard of the flats, together with a workplace, if any,
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– określenia odpowiedniego programu i standardu mieszkań 
wraz z ewentualnym miejscem pracy,

– właściwych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych architek-
tury domu oraz wnętrz mieszkalnych,

– zapewnienia harmonijnych powiązań funkcjonalnych oraz 
kompozycyjnych z zielonym otoczeniem ogrodów i krajobra-
zu,

– spełnienia oczekiwań mieszkańców co do jakości rozwiązań 
technicznych, materiałowych, technologicznych oraz ener-
gooszczędnych, ekonomicznych, ekologicznych etc. domów 
jednorodzinnych,

– spełnienia estetycznych upodobań mieszkańców,
– zapewnienia wszelkiej wygody użytkownikom mieszkań oraz 

kontaktu ze zdrowym środowiskiem przyrodniczym, 
Problemy związane z zapewnieniem jak najlepszych warunków 
zamieszkania człowieka skupiają się wokół trzech zagadnień 
związanych z kształtowaniem funkcjonalno-przestrzennym; 
domu – otoczenia – wnętrza
• kształtowania wybranego przez mieszkańców miejsca lo-

kalizacji architektury domu oraz rozwiązań programowych 
i funkcjonalno-przestrzennych mieszkań,

• kształtowania wielofunkcyjnego zielonego otoczenia domu 
pozostającego w silnych wielowątkowych związkach z miesz-
kaniem,

• kształtowania wnętrz architektonicznych domu i wnętrz 
urbanistycznych otoczenia wraz z zachodzącymi relacjami 
funkcjonalno-przestrzennymi między nimi.

Dom – otoczenie – wnętrze stanowią triadę wzajemnych powią-
zań funkcjonalno-przestrzennych związanych z jakością zdro-
wego i zrównoważonego środowiska mieszkaniowego w prze-
strzeniach miejskich. 
Mieszkania, domy wolnostojące elastycznie kształtowane funk-
cjonalno-przestrzennie powinny spełniać wymogi projektowania 
ich dla osób niepełnosprawnych w myśl zasady „Projektowania 

– Relevant functional and spatial solutions of the house 
architecture and residential premises,

– Securing harmonious functional and compositional re-
lations with the green surroundings provided by gar-
dens and landscape,

– Satisfying residents’ expectations in terms of the quality 
of technical, material, technological, energy-efficient, 
economic, ecological etc. solutions adopted in one-
family houses,

– Satisfying the aesthetic tastes of the residents,
– Providing the residents of the flats with all comfort and 

contact with healthy natural environment. 
Problems relating to securing the best residential condi-
tions possible focus around three issues connected with 
functional and spatial shaping: house – surroundings – 
interior
• Shaping of the location of the house architecture and 

planned functional and spatial solutions adopted in 
flats, as selected by the residents,

• Shaping of the multi-function green surroundings of 
the house, maintaining close multifaceted relations 
with the flat,

• Shaping of the architectural interiors of the house 
and urban interiors of the surroundings, together 
with the functional and spatial relations between them. 

House – surroundings - interior constitute a triad of mu-
tual functional and spatial relations connected with the 
quality of healthy and sustainable housing environment 
in urban spaces.
Flats, detached houses shaped in a flexible way in terms 
of their functional and spatial solutions, should satisfy the 
design requirements appropriate for the disabled, ac-
cording to the principles “Design for Everyone” or “Avail-
ability for Everyone” and the requirements referring to 
adjusting them to the needs of their residents, changing 
in time. Flats functionally planned on one storey or on as 
few storeys as possible are optimal from the perspective 

il. 1. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Studenci II roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w 
przestrzeni ekspozycyjnej. Fot. dr Piotr Celewicz / Opening of the exhibition of students’ design works “House in Landscape”, 16 June 2014. 2nd-year stu-
dents at the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, in the exposition space. Photo: Piotr Celewicz, Ph.D.

il. 2. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Od lewej: prof. Wacław Seruga, Dyrektor Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Grażyna Schneider – Skalska, Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 
prof. PK Agata Kantarek,  Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. studenckich prof. Leszek Mikulski, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. 
Jacek Gyurkovich w przestrzeni ekspozycyjnej. Fot. dr Piotr Celewicz / Opening of the exhibition of students’ design works “House in Landscape”, 16 June 2014. 
From the left: Prof. Wacław Seruga; Director of the Institute of Urban Design, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Prof. Grażyna Schneider – 
Skalska; Deputy Dean of the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Agata Kantarek, Professor of the Cracow University of Technology; Deputy 
Rector of the Cracow University of Technology for Students’ Affairs, Prof. Leszek Mikulski; Dean of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Techno-
logy, Prof. Jacek Gyurkovich in the exposition space. Photo: Piotr Celewicz, Ph.D.
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dla Wszystkich” lub „Dostępności dla Wszystkich” oraz dosto-
sowania ich do zmieniających się potrzeb użytkowników w cza-
sie. Mieszkania rozwiązane funkcjonalnie w jednym poziomie 
lub w jak najmniejszej ilości poziomów są optymalne z punktu 
widzenia wygody ich użytkowania. Posiadają elementy stałe ta-
kie jak np. konstrukcja, piony instalacyjne, łazienka, ewentualnie 
schody oraz elementy zmienne, które tworzą wszystkie pokoje 
mieszkalne, jadalnia, kuchnia oraz przestrzenie komunikacyj-
ne, gospodarcze, garderoby i inne, które można przekształcać 
w miarę potrzeb w trakcie użytkowania np. zmieniać aranżację 
wnętrz, liczbę pokoi etc. W mieszkaniu dwupoziomowym, jeden 
poziom z wejściem, kuchnią, łazienką, jadalnią, sypialnią i po-
kojem dziennym należy przystosować dla osób niepełnospraw-
nych w celu zapewnienia im samodzielności użytkowania oraz 
swobodnej komunikacji. Każde schody wewnętrzne w miesz-
kaniu lub domu wolnostojącym stanowią barierę dla osób 
niepełnosprawnych, powodują znaczne utrudnienia w użyt-
kowaniu mieszkania. Stanowią także ograniczenia w elastycz-
nym aranżowaniu wnętrz mieszkalnych oraz w dostosowaniu 
mieszkania lub domu do zmieniających się w czasie potrzeb ich 
użytkowników. Wprowadzanie wind do pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych podnosi standard użytkowy domów i wygodę 
w ich funkcjonowaniu oraz zapewnia dostępność mieszkań dla 
wszystkich użytkowników nie tylko niepełnosprawnych, a także 
kontakt mieszkańców z otoczeniem domu. Mieszkania optymal-
nie i funkcjonalnie kształtowane to mieszkania energooszczęd-
ne, ekologiczne, ekonomiczne, elastyczne, ergonomiczne 
i estetyczne, posiadające zwarte rzuty o dużych przestrzeniach, 
w których stosunek długości ścian zewnętrznych mieszkania 
do jego powierzchni będzie jak najmniejszy. W polskich warun-
kach klimatycznych stosowanie architektonicznych rozwiązań 
domów o zwartych i prostych formach spełniających wyżej wy-
mienione wymogi jest uzasadnione w kształtowaniu zrównowa-
żonego środowiska mieszkaniowego.

il. 3. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Prof. Wacław Seruga, Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. studen-
ckich prof. Leszek Mikulski, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Jacek Gyurkovich na tle wystawy. Fot. dr Piotr Celewicz / Opening of the 
exhibition of students’ design works “House in Landscape”, 16 June 2014. Prof. Wacław Seruga; Deputy Rector of the Cracow University of Technology 
for Students’ Affairs, Prof. Leszek Mikulski; Dean of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, Prof. Jacek Gyurkovich against the 
background of the exhibition. Photo: Piotr Celewicz, Ph.D.

il. 4. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. studenckich prof. Leszek Mi-
kulski wręcza nagrodę Joannie Ryś, studentce II roku Wydziału Architektury. Fot. dr Piotr Celewicz / Opening of the exhibition of students’ design works “House 
in Landscape”, 16 June 2014. Deputy Rector of the Cracow University of Technology for Students’ Affairs, Prof. Leszek Mikulski presents the award to 
Joanna Ryś, 2nd-year student at the Faculty of Architecture. Photo: Piotr Celewicz, Ph.D.

of using them. They are equipped with some permanent 
elements, such as e.g. the structure, the service risers, 
the bathroom, possibly the stairs, and changeable ele-
ments, which comprise all residential rooms, the dining 
room, the kitchen, and circulation and backup space, 
wardrobes and other rooms, which could be transformed 
if need be when using them, e.g. the arrangement of the 
interiors or the number of rooms could be changed. In 
a two-storey flat, one storey, with the entrance, the kitch-
en, the bathroom, the dining room, the bedroom and the 
living room should be adjusted to the needs of the dis-
abled so that they could be able to use them on their 
own and move around freely. Each internal flight of stairs 
in the flat or in the detached house constitutes a barrier 
for the disabled and causes considerable impediments in 
their using the flat. They also constitute certain limitations 
in the flexible arrangement of residential interiors and in 
adjusting the flat or house to the needs of their users that 
change in time. Introducing lifts to the vertical circulation 
spaces increases the standards of houses and comfort 
of functioning within them, not only for the disabled; it 
also improves the contact of the residents with the sur-
roundings of the house. An optimal and functional flat is 
an energy-efficient, ecological, economical, elastic, ergo-
nomic and aesthetic flat, with compact floor plans and 
large spaces, where the ratio of the length of the external 
walls of the flat to its floor area is as low as possible. In 
Polish climatic conditions the application of architectural 
solutions of houses with compact and simple forms sat-
isfying the requirements referred to above is justified in 
shaping the sustainable housing environment. 
One-family detached houses, due to the specificity of 
shaping their architectural form in space, are exception-
ally exposed from all sides – from the five elevations. They 
exhibit limitless options of shaping their architectural 
form: their colour, texture, details, materials, as well as 
composition, against the background of diversified sur-
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Jednorodzinne domy wolnostojące ze względu na swoją spe-
cyfikę kształtowania architektonicznej formy w przestrzeni są 
wyjątkowo eksponowane ze wszystkich stron – pięciu elewacji. 
Posiadają nieograniczone możliwości kształtowania formy archi-
tektonicznej; koloru, faktury, detalu, materiałów, a także kompo-
zycji na tle różnorodnego otoczenia. Posiadają również nieogra-
niczone możliwości kształtowania funkcjonalno-przestrzennego 
wnętrza mieszkania lub domu zapewniającego bezpośredni 
kontakt z otaczającą różnorodnie kształtowaną przestrzenią. 
Ta możliwość przenikania przestrzeni wewnętrznych mieszkań 
lub domów z przestrzeniami zewnętrznymi otoczenia jest cechą 
charakterystyczną domów jednorodzinnych. Zielone ogrodowe 
wnętrza otoczenia odpowiednio aranżowane mogą stanowić 
funkcjonalnie i widokowo przedłużenie wnętrz domów podno-
sząc ich walory użytkowe, kompozycyjne i estetyczne etc.
Nadrzędną cechę jednorodzinnych domów wolnostojących 
stanowią silne związki z otaczającym ogrodem kształtowanym 
wokół budynku i na budynku na styku z wnętrzami mieszkal-
nymi w kontekście natury. Otoczenie domu jest nierozerwalnie 
związane z miejscem lokalizacji. Stanowić może różnorodnie 
kształtowaną przestrzeń między innymi; ogrodową, krajobrazo-
wo – rekreacyjną, społeczną, miejską, pieszą etc. Zewnętrzne 
przestrzenie piesze kształtowane w otoczeniu jednorodzinnych 
domów sprzyjają optymalnym warunkom zamieszkania w miej-
skim ogrodowym środowisku mieszkaniowym.
Przedstawione powyżej założenia ideowe związane z kształto-
waniem funkcjonalno-przestrzennym zrównoważonych jedno-
rodzinnych domów wolnostojących są zbieżne z tendencjami 
występującymi w europejskiej architekturze mieszkaniowej 
początków dwudziestego pierwszego wieku w poszukiwaniu 
humanistycznych współczesnych form zamieszkania w silnych 
związkach z naturą w zrównoważonym środowisku mieszkanio-
wym człowieka. 
W Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu 
Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej studenci drugiego roku studiów w semestrze 

il. 5. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Jacek 
Gyurkovich wręcza nagrodę Annie Baczyńskiej, studentce II roku Wydziału Architektury. Fot. dr Piotr Celewicz / Opening of the exhibition of students’ design 
works “House in Landscape”, 16 June 2014. Dean of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, Prof. Jacek Gyurkovich pre-
sents the award to Anna Baczyńska, 2nd-year student at the Faculty of Architecture. Photo: Piotr Celewicz, Ph.D.

il. 6. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej prof. Grażyna Schneider-Skalska wręcza nagrodę Aldonie Chechelskiej, studentce II roku Wydziału Architektury. Fot. dr Piotr 
Celewicz / Opening of the exhibition of students’ design works “House in Landscape”, 16 June 2014. Director of the Institute of Urban Design, Faculty of 
Architecture, Cracow University of Technology, Prof. Grażyna Schneider-Skalska presents the award to Aldona Chechelska, 2nd-year student at the Facul-
ty of Architecture. Photo: Piotr Celewicz, Ph.D.

roundings. They also exhibit limitless options of functional 
and spatial shaping of the interiors of the flat or house, se-
curing direct contact with the surrounding space, shaped 
in various ways. This possibility of intermingling of inter-
nal spaces of flats or houses with external spaces of their 
surrounding areas is a characteristic feature of one-family 
houses. Properly arranged green garden-like interiors of 
the surrounding area can constitute a functional and visu-
al extension of the house interiors, improving their values 
in terms of their use, composition and aesthetics. 
The superior feature of one-family detached houses are 
strong relations with the surrounding garden, arranged 
around the building and on the building, in the place of 
contact with the residential interiors in the context of na-
ture. The surrounding area of a house is inextricably linked 
with the location of the house. It can constitute a diversely 
shaped space: a garden, landscape and recreation area, 
a social, urban, pedestrian space, etc. External pedestrian 
spaces shaped in the surroundings of one-family houses 
favour conditions of living in an urban garden-like housing 
environment. 
The conceptual assumptions connected with the function-
al and spatial shaping of sustainable one-family detached 
houses referred to above are convergent with the tenden-
cies occurring in the European residential architecture of 
the beginning of the 21st century, in search of humanistic 
contemporary forms of living in close relations with nature 
in the sustainable housing environment of man. 
In the Chair of Housing Environment of the Institute of 
Urban Design, Faculty of Architecture, Cracow University 
of Technology, during the 4th semester in the academic 
year 2013/2014 within the scheme of the subject “Design 
of One-Family Residential Architecture”, 2nd-year stu-
dents were given a design task “House in Landscape”1. 
They were to conceptually develop architectural and ur-
ban designs of one-family detached houses in selected 
locations for specific individual customers. The design 
was to take into account the following aspects – without 
limitations:
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czwartym w roku akademicki 2013/2014 w ramach przedmio-
tu „Projektowanie jednorodzinnej architektury mieszkaniowej” 
otrzymali temat zadania projektowego „Dom w krajobrazie”1. 
Należało opracować koncepcyjne projekty architektoniczno-ur-
banistyczne jednorodzinnych wolnostojących domów na wybra-
nych terenach dla określonego indywidualnego klienta. Projekt 
powinien uwzględniać następujące aspekty między innymi:
– lokalizacje domów w dowolnym miejscu w Polsce za wyjąt-

kiem obszarów chronionych oraz nie przeznaczonych pod 
zabudowę,

– optymalne powiązania funkcjonalno-przestrzenne z konteks-
tem miejsca oraz krajobrazem przyrodniczym i kulturowym,

– założenia programowe dostosowane do wymagań inwestora, 
których wielkość nie może przekraczać 350 m2 powierzchni 
użytkowej domu łącznie z programem dodatkowym obejmu-
jącym m. in. basen, siłownię oraz miejsca do pracy np. biuro 
architekta, gabinet lekarski etc.,

– powiązania funkcjonalno-przestrzenne wnętrz domów z bez-
pośrednim otoczeniem oraz zielenią ogrodów,

– zasadami zrównoważonej architektury domu wolnostojącego 
– 6E2; energooszczędnego, ekonomicznego, ekologicznego, 
elastycznego, estetycznego, ergonomicznego,

– kształtowania funkcjonalno-przestrzennego wnętrz architekto-
nicznych domów,

– zapewnienia elastyczności funkcjonalnej domów pozwalają-
cych na aranżację przestrzeni mieszkalnej w zależności od 
bieżących potrzeb użytkowników,

– rozwiązania techniczne domów powinny być ukierunkowa-
ne na maksymalną energooszczędność oraz pozyskiwanie 
ciepła ze źródeł odnawialnych. Zaleca się stosowanie współ-
czesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i tech-
nologicznych zapewniających optymalne parametry cieplne.

Kreacja architektury jednorodzinnych domów powinna uwzględ-
niać zagadnienia związane z kompozycją i formą architekto-
niczną, a także relacje zachodzące pomiędzy kształtowaniem 
funkcjonalnym i przestrzennym wnętrz mieszkalnych, a ze-
wnętrznym otoczeniem ogrodów, zieleni usytuowanej na tara-
sach, balkonach i dachach oraz przestrzeni pieszej. Celem było 
wdrożenie w dydaktyce przedstawionych na wstępie założeń 
ideowych związanych z kształtowaniem zrównoważonej archi-

il. 7. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Prof. Wacław Seruga wręcza nagrodę Łukaszowi Mizi, studentowi II 
roku Wydziału Architektury. Fot. dr Piotr Celewicz / Opening of the exhibition of students’ design works “House in Landscape”, 16 June 2014. Prof. Wacław 
Seruga presents the award to Łukasz Mizia, 2nd-year student at the Faculty of Architecture. Photo: Piotr Celewicz, Ph.D.

il. 8. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Prof. Wacław Seruga wręcza nagrodę Katarzynie Misiarz, studentce 
II roku Wydziału Architektury. Fot. dr Piotr Celewicz / Opening of the exhibition of students’ design works “House in Landscape”, 16 June 2014. Prof. Wacław 
Seruga presents the award to Katarzyna Misiarz, 2nd-year student at the Faculty of Architecture. Photo: Piotr Celewicz, Ph.D.

– Location of the house in any place in Poland, with the 
exception of protected areas and areas not intended to 
be architecturally developed,

– Optimal functional and spatial relations with the con-
text of the location and the natural and cultural land-
scape,

– Programme assumptions adjusted to the requirements 
of the investor, the size of which must not exceed 
350m2 of usable floor area of the house, together with 
an additional programme comprising e.g. a swimming 
pool, a gym, and a workplace, e.g. an office of an ar-
chitect, a doctor, etc.

– Functional and spatial relations of the house interiors 
with the direct surroundings and the greenery of the 
gardens,

– Principles of sustainable architecture of a detached 
house – 6E2: energy-efficient, economical, ecologic, 
elastic, aesthetic, ergonomic,

– Functional and spatial shaping of architectural interiors 
of houses,

– Securing functional flexibility of houses, allowing to ar-
range the residential space depending on the current 
needs of the residents,

– Technical solutions of the houses should be directed 
towards maximum energy-efficiency and obtaining 
heat from renewable sources. It is recommended to 
apply contemporary material, structural and techno-
logical solutions that provide optimal heat parameters. 

The creation of the architecture of one-family houses 
should take into account issues relating to composition 
and the architectural form, as well as relations between 
functional and spatial shaping of residential interiors on 
one hand and the external surroundings of the gardens, 
greenery located on terraces, balconies and roofs and 
the pedestrian space, on the other. The goal was to in-
troduce the conceptual assumptions connected with 
shaping sustainable residential architecture of one-family 
houses presented above, remaining in close relations 
with nature and searching for unconventional visions and 
original functional and spatial solutions corresponding to 
the technological opportunities of the second decade of 
the 21st century. 
Practical classes devoted to architectural and urban de-
sign of one-family residential architecture were crowned 
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tektury mieszkaniowej jednorodzinnych domów pozostającej 
w ścisłych relacjach z naturą oraz poszukiwanie niekonwencjo-
nalnych wizji i oryginalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzen-
nych na miarę możliwości technologicznych drugiej dekady 
dwudziestego pierwszego wieku.
Ćwiczenia z projektowania architektoniczno-urbanistycznego 
jednorodzinnej architektury mieszkaniowej zakończyła wystawa 
prac studenckich nt. „Dom w krajobrazie” pod patronatem Pro-
rektora ds. studenckich Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. 
inż. Leszka Mikulskiego oraz Dziekana Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurko-
vicha. Otwarcie wystawy nastąpiło dnia 16 czerwca 2014 roku 
w siedzibie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy 
ul. Podchorążych 1 w Krakowie w przestrzeni ekspozycyjnej na 
II piętrze (il.1,2,3,4,5,6,7,8,9). Nagrody Prorektora Politechniki 
Krakowskiej ds. studenckich prof. dr hab. inż. Leszka Mikulskie-
go za najlepsze kreatywne rozwiązania funkcjonalno-przestrzen-
ne domu w krajobrazie otrzymali studenci: Justyna Bukowska, 
Karolina Cieślak, Joanna Dziur, Karolina Krzysiak, Joanna Ryś, 
Kinga Żuk. Nagrodę Dziekana Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha za najlep-
szą architekturę domu w krajobrazie otrzymała studentka Anna 
Baczyńska. Nagrodę Dyrektora Instytutu Projektowania Urbani-
stycznego prof. dr hab. inż. arch. Grażyny Schneider-Skalskiej 
za najlepszy ekologiczny dom w krajobrazie otrzymała student-
ka Aldona Chechelska. Nagrody prof. dr hab. inż. arch. Wacława 
Serugi za oryginalne walory kompozycyjne domu wolnostojące-
go w nawiązaniu do otoczenia otrzymali studenci: Olga Jaglarz, 
Ewa Michalska, Katarzyna Misiarz, Łukasz Mizia, Piotr Oleksy, 
Zuzanna Pastuszczak, Karolina Pletty, Maciej Sewiołło, Joanna 
Skrzypek, Kamila Solak. Nagrodę specjalną studentów II roku 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za wyróżniający 
się projekt architektoniczno-urbanistyczny domu w krajobrazie 
otrzymał Łukasz Mizia. 
Poniżej prezentuję piętnaście nagrodzonych studenckich pro-
jektów architektoniczno-urbanistycznych jednorodzinnych wol-
nostojących domów mieszkalnych. Pokazują zdaniem autora 
niezwykłą wrażliwość młodych ludzi na piękno, harmonię, kra-
jobraz, ład przestrzenny, otoczenie miejsca zamieszkania oraz 
miejsce lokalizacji domu. Eksponowane projekty zawierają 
indywidualne kreacje oraz ekscytujące wizje i idee kształtowa-
nia przestrzeni zamieszkania człowieka, a także poszukiwania 
związków architektury jednorodzinnej z różnorodnym otocze-
niem szczególnie krajobrazowym. Prezentowane domy w kra-
jobrazie realizują marzenia do zamieszkania w środowisku pięk-
nym w harmonii z zielonym otoczeniem – naturą.
Eksponowane studenckie projekty jednorodzinnych domów 
mieszkalnych charakteryzują różnorodne cechy między innymi:
• zrównoważona architektura jednorodzinnych domów miesz-

kalnych,
• kreatywność w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych 

w kontekście krajobrazowego otoczenia i wody,
• oryginalność w kształtowaniu i komponowaniu form architek-

tonicznych domów, w których kolor, materiał, faktura etc. od-
grywają dominującą rolę,

• jedność przestrzeni wewnętrznych domów z przestrzeniami 
zewnętrznymi poprzez wzajemne przenikanie funkcjonalne 

with an exhibition of students’ works “House in Land-
scape”, held under the patronage of the Deputy Rector 
for Students’ Affairs of the Cracow University of Technol-
ogy, Leszek Mikulski, Prof. Ph.D.Eng., and Dean of the 
Faculty of Architecture of the Cracow University of Tech-
nology, Jacek Gyurkovich, Prof. Ph.D.Eng.Arch. The ex-
hibition was opened on 16 June 2014 in the main seat 
of the Faculty of Architecture of the Cracow University of 
Technology, ul. Podchorążych 1 in Cracow, in the exposi-
tion space on the 2nd floor (Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
Awards of the Deputy Rector of the Cracow University of 
Technology for Students’ Affairs, Leszek Mikulski, Prof. 
Ph.D.Eng., for the best creative functional and spatial so-
lutions of a house in landscape, went to the following stu-
dents: Justyna Bukowska, Karolina Cieślak, Joanna Dziur, 
Karolina Krzysiak, Joanna Ryś, Kinga Żuk. The award of 
the Dean of the Faculty of Architecture of the Cracow Uni-
versity of Technology, Jacek Gyurkovich, Prof. Ph.D.Eng.
Arch., for the best architecture of a house in landscape 
was presented to student Anna Baczyńska. The award 
of the Director of the Institute of Urban Design, Grażyna 
Schneider-Skalska, Prof. Ph.D.Eng.Arch., for the best 
ecological house in landscape went to student Aldona 
Chechelska. Awards of Wacław Seruga, Prof. Ph.D.Eng.
Arch. for original compositional values of a detached 
house towards the surrounding area, went to the follow-
ing students: Olga Jaglarz, Ewa Michalska, Katarzyna 
Misiarz, Łukasz Mizia, Piotr Oleksy, Zuzanna Pastuszczak, 
Karolina Pletty, Maciej Sewiołło, Joanna Skrzypek, Kamila 
Solak. The special award of students of the 2nd year of the 
Faculty of Architecture of the Cracow University of Tech-
nology for an outstanding architectural and urban design 
of a house in landscape went to Łukasz Mizia. 
Below I present fifteen awarded students’ architectural 
and urban designs of one-family detached residential 
houses. In the Author’s opinion, they exhibit extraordinary 
sensitivity of these young people to beauty, harmony, 
landscape, spatial order, the surrounding area of the 
place of residence and the location of the house. The ex-
hibited designs contain individual creations and exciting 
visions and concepts of shaping the space of residence 
of man, as well as of searching for relations of one-family 
architecture with diverse surroundings, especially with 
landscape. The presented houses in landscape constitute 
a dream come true to live in a beautiful environment, in 
harmony with green surroundings – nature. 
The exhibited students’ designs of one-family residential 
houses are characterized by various features, for example:
Sustainable architecture of one-family residential houses,
• Creativity in shaping architectural spaces in the context 

of landscape surroundings and water,
• Originality in shaping and composing architectural 

forms of houses, in which colour, material, texture, etc. 
play a dominant role,

• Unity of internal spaces of houses with external spaces 
by mutual functional and compositional intermingling 
of architectural interiors with the interiors of the green 
landscape,

• Shaping of spaces in the natural landscape, e.g. de-
signs of houses on water, etc.,

• Shaping of urban spaces in urbanized landscape, es-
pecially on revitalized post-industrial areas, e.g. design 
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oraz kompozycyjne wnętrz architektonicznych z wnętrzami 
krajobrazowego zielonego otoczenia,

• kształtowanie przestrzeni w krajobrazie przyrodniczym np. 
projekty domów na wodzie etc., 

• kształtowanie miejskich przestrzeni w krajobrazie zurbanizo-
wanym szczególnie w rewitalizowanych terenach poprzemy-
słowych np. projekt uzupełnienia pierzei ulicznej, projekt sta-
rej cukrowni etc.,

• energooszczędność w kształtowaniu zwartych form architek-
tonicznych domów jednorodzinnych,

• rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne domów także dla 
osób niepełnosprawnych uwzględniają ich indywidualne po-
trzeby np. projekt domu bez barier, projekt domu uniwersal-
nego, projekt domu modułowego etc.,

• wysoka jakość graficznego opracowania projektów domów 
eksponująca nadrzędne idee i założenia funkcjonalno-prze-
strzenne rozwiązań koncepcyjnych.

W projektach zrównoważonych domów jednorodzinnych w za-
kresie kształtowania przestrzeni pojawiły się tendencje zmierza-
jące w kierunku zapewnienia ścisłych relacji funkcjonalnych oraz 
kompozycyjnych pomiędzy kształtowaniem architektonicznych 
przestrzeni wnętrz mieszkalnych, a urbanistycznych przestrzeni 
wnętrz zielonego otoczenia. Kształtowanie krajobrazowych prze-
strzeni pieszych otoczenia powiązanych z kreacją architekto-
nicznych ekologicznych domów w środowisku mieszkaniowym 
cechuje humanizm przejawiający się w jakości rozwiązań progra-
mowych, funkcjonalnych i przestrzennych, gdzie człowiek i jego 
potrzeby stanowią wartości nadrzędne i niezbywalne, a skala, 
proporcje, rytm, kolor, kompozycja, forma itp. stanowią o pięknie 

of completing a street frontage, a design of a former 
sugar plant, etc.,

• Energy-efficiency in shaping compact architectural 
forms of one-family houses,

• Functional and spatial solutions also for the disabled, 
taking into account their individual needs, e.g. de-
sign of a house with no barriers, design of a universal 
house, design of a modular house, etc.,

• High quality of the graphic descriptions of the designs 
of the houses, exhibiting the superior concepts and 
functional and spatial assumptions of the conceptual 
solutions. 

In the design of sustainable one-family houses, in terms 
of shaping of the space, there appeared tendencies 
aiming at securing close functional and compositional 
relations between shaping of the architectural spaces 
of the residential interiors and the urban spaces of the 
green surroundings. Shaping of the landscape-related 
pedestrian spaces of the surroundings, connected with 
the creation of architectural ecological houses in the 
housing environment, reveals humanism, manifesting 
itself in the quality of the programme-related, functional 
and spatial solutions, where a human being and his 
needs constitute superior and inherent values, and the 
scale, proportions, rhythm, colour, composition, form, 
etc. decide about the beauty and image, character and 
message, climate and expression of architecture. The 
presented designs also constitute a response to the 
questions that often trouble the society: how to live – in 
optimally shaped sustainable housing environment of 
man, surrounded with green pedestrian spaces and in 
functional, energy-efficient, economical, aesthetic and 

il. 9. Wernisaż wystawy studenckich prac projektowych „Dom w krajobrazie” 16.06.2014 roku. Kadra dydaktyczno – naukowa Katedry Kształtowania Środowiska 
Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prowadząca zajęcia z projektowania architektoniczno-ur-
banistycznego. Od lewej: dr Piotr Celewicz, dr Jarosław Huebner, dr Patrycja Haupt, dr Danuta Kupiec-Hyła, dr Elżbieta Kusińska, dr Zbigniew Kęsek, dr Małgorzata 
Solska, mgr Piotr Broniewicz, prof. Wacław Seruga / Opening of the exhibition of students’ design works “House in Landscape”, 16 June 2014. Teaching and 
research staff of the Chair of Housing Environment, Institute of Urban Design, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, conducting classes 
devoted to architectural and urban design. From the left: Piotr Celewicz, Ph.D., Jarosław Huebner, Ph.D., Patrycja Haupt, Ph.D., Danuta Kupiec-Hyła, Ph.D., 
Elżbieta Kusińska, Ph.D., Zbigniew Kęsek, Ph.D., Małgorzata Solska, Ph.D., Piotr Broniewicz, M.Sc., Prof. Wacław Seruga
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flexibly shaped residential spaces that satisfy their users’ 
expectations. 

ENDNOTES:
1 Lecturer: Wacław Seruga, Prof.Ph.D.Eng.Arch. Team of teachers con-
ducting design classes: Wacław Seruga, Prof.Ph.D.Eng.Arch., Krysty-
na Paprzyca, Ph.D.Eng.Arch., Piotr Celewicz, Ph.D.Eng.Arch., Patrycja 
Haupt, Jarosław Huebner, Zbigniew Kęsek, Danuta Kupiec-Hyła, Elżbie-
ta Kusińska, Małgorzata Solska, Piotr Broniewicz, M.Sc.Eng.Arch. 
2 The principle of 6E – of an energy-efficient, economical, ecological, ela-
stic, aesthetic and ergonomic house, is a principle developed by Prof. 
Wacław Sergua, introduced to the sustainable architectural and urban de-
sign of houses, flats, residential complexes, etc., applied in the theory of 
architectural design and in teaching during lectures and design classes. 
It can also be applied in the professional practice of an architect. The 
conceptual assumptions of 6E, and earlier 4E, of an ecological, energy-
-efficient, economical and elastic house were formulated and presented 
in articles by Prof. Wacław Seruga in the issues of the publication Środo-
wisko Mieszkaniowe / Housing Environment cited below:
1. Seruga Wacław, Dom w krajobrazie [in:] – Architektura mieszka-
niowa, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment No. 7/2009, 
published by: Chair of Housing Environment, Faculty of Architecture, 
Cracow University of Technology, Cracow 2009, p. 246
2. Seruga Wacław, Dom 4E [in:] – Mieszkać bez barier, Środowisko 
Mieszkaniowe/Housing Environment No. 9/2011, published by: Chair 
of Housing Environment, Faculty of Architecture, Cracow University of 
Technology, Cracow 2011, pp. 82-87
3. Seruga Wacław, Domy jutra [in:] Przestrzeń społeczna, Środowisko 
Mieszkaniowe/Housing Environment No. 10/2012, published by: Chair 
of Housing Environment, Faculty of Architecture, Cracow University of 
Technology, Cracow 2012, p. 119
4. Seruga Wacław, Domy jutra – domy marzeń, Eksperymenty i poszu-
kiwania [in:] Dom i osiedle jutra. Część II, Środowisko Mieszkaniowe/
Housing Environment No. 12/2013, published by: Chair of Housing 
Environment, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, 
Cracow 2013, p. 247
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ków, published by: Cracow University of Technology, Cracow 2014

i obliczu, charakterze i wyrazie, klimacie i ekspresji architektury. 
Prezentowane projekty stanowią także odpowiedź na nurtują-
ce często społeczeństwo pytania jak mieszkać – w optymalnie 
kształtowanym zrównoważonym środowisku mieszkaniowym 
człowieka, w otoczeniu zielonych przestrzeni pieszych oraz 
funkcjonalnych, energooszczędnych, ekonomicznych, este-
tycznych i elastycznie kształtowanych przestrzeniach mieszkal-
nych spełniających oczekiwania ich użytkowników.

PRZyPISy:

1 Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga. Zespół prowadzący 
zajęcia projektowe: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, dr hab. inż. arch. Krystyna 
Paprzyca, dr inż. arch. dr inż. arch. Piotr Celewicz, Patrycja Haupt, Jarosław Huebner, 
Zbigniew Kęsek, Danuta Kupiec-Hyła, Elżbieta Kusińska, Małgorzata Solska, mgr inż. 
arch. Piotr Broniewicz. 
2 Zasada 6E domu energooszczędnego, ekonomicznego, ekologicznego, elastycznego, 
estetycznego oraz ergonomicznego – to autorska zasada prof. Wacław Serugi wprowa-
dzona do zrównoważonego projektowania architektoniczno-urbanistycznego domów, 
mieszkań, zespołów mieszkaniowych etc. stosowana w teorii projektowania architekto-
nicznego oraz w dydaktyce w trakcie wykładów i ćwiczeń projektowych. Może być stoso-
wana również w architektonicznej praktyce zawodowej. Założenia ideowe 6E, a wcześniej 
4E domu ekologicznego, energooszczędnego, ekonomicznego i elastycznego zostały 
sformułowane i prezentowane w artykułach prof. Wacław Serugi w poniżej cytowanych 
numerach wydawnictwa Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment 
1. Seruga Wacław, Dom w krajobrazie [w:] – Architektura mieszkaniowa, Środowisko 
Mieszkaniowe/Housing Environment nr 7/2009, wydawnictwo: Katedra Kształtowania 
Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 
2009, str. 246
2. Seruga Wacław, Dom 4E [w:] – Mieszkać bez barier, Środowisko Mieszkaniowe/Ho-
using Environment nr 9/2011, wydawnictwo: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszka-
niowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, str. 82–87
3. Seruga Wacław, Domy jutra [w:] Przestrzeń społeczna, Środowisko Mieszkaniowe/Ho-
using Environment nr 10/2012, wydawnictwo: Katedra Kształtowania Środowiska Miesz-
kaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, str. 119
4. Seruga Wacław, Domy jutra – domy marzeń, Eksperymenty i poszukiwania [w:] Dom 
i osiedle jutra. Część II, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment nr 12/2013, wy-
dawnictwo: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, str. 247
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