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Abstract
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1. WSTĘP
Coraz częściej zadajemy sobie pytanie czy rozpędzony 
postęp technologii daje odpowiedź na problemy eko-
logiczne i społeczne, z jakimi obecnie boryka się świat? 
Może warto spojrzeć wstecz na sprawdzone metody bu-
dowania naszych przodków i starać się wykorzystywać je 
do kształtowania współczesnego środowiska zbudowa-
nego. Architekt powinien być wrażliwy na te kwestie i sta-
rać się w swoich projektach świadomie kształtować każdy 
fragment budynku, by ten nie miał negatywnego wpływu 
na otoczenie i na użytkowników. Alternatywą dla stan-
dardowych rozwiązań jest budownictwo wykorzystujące 
naturalne materiały, dostępne lokalnie, takie jak drewno, 
słoma, glina. Słoma, po zakończeniu użytkowania może 
trafić spowrotem do naturalnego obiegu materii. Podob-
nie jest z drewnem czy gliną. Transport i produkcja ko-
stek słomy – strawbale pochłania mniejszą ilość energii 
niż w przypadku konwencjonalnych surowców. Dlatego 
sposób wznoszenia budynków w technologii strawbale 
znany od wieków, jest nieszkodliwy dla środowiska. Po-
nadto, mikroklimat w domu wybudowanym z natural-
nych materiałów jest o wiele zdrowszy dla mieszkańców. 
Mimo tych wszystkich zalet, ten rodzaj budownictwa spo-
tyka się wciąż z niezrozumieniem i uprzedzeniami ludzi. 
Szerzeniem wiedzy i uświadamianiem społeczeństwa zaj-
mują się organizacje takie jak Cohaitat1, OSBN(w Polsce)2, 
ASBN w Austrii3 czy Minoeco (na Krecie)4. 

1. INTRODUCTION
We increasingly often ask ourselves whether the 
rapid progress of technology provides the answer 
to ecological and social problems that the world is 
currently facing. Perhaps it would be worth it to look 
back towards proven construction methods used by 
our ancestors and attempt to use them to shape the 
contemporary built environment. Architects should 
be sensitive to these matters and try to consciously 
shape every part of a building in their designs, so that 
said building will not have a negative impact on the 
surroundings and users. Architecture that utilises nat-
ural materials that are locally available, such as timber, 
straw and clay, is an alternative to standard solutions. 
Straw, after the end of its use, can once again become 
a part of the natural cycle of matter. The matter is 
similar with timber or clay. Straw-bale production and 
transport consumes a lower amount of energy when 
compared to conventional resources. This is why 
erecting buildings using straw-bale, which has been 
known for centuries, is more environmentally friendly. 
Furthermore, the microclimate inside a house built 
from natural materials is much healthier for residents. 
Despite all of these advantages, this form of construc-
tion is still misunderstood, with many being biased 
against it. Organisations such as Cohabitat1, OSBN (in 
Poland) 2, ASBN in Austria3 or Minoeco (on the island 
of Crete)4. work towards spreading knowledge and 
raising public awareness in this regard.
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2. TECHNOLOGIA STRAWBALE
2.1. Historyczny rys budownictwa z użyciem kostek 
słomy [1]
Nurt strawbale łączy w sobie nowoczesne projetowanie 
z tradycyjnymi metodami. Tego rodzaju budownictwo 
było znane i stosowane od wielu dekad i wykazywało się 
skutecznością i trwałością przez stulecia. Jego początki 
sięgają XIX wieku i wiążą się z wynalezieniem pras do 
siana i słomy w USA. Wtedy to mieszkańcy stanu Na-
braska w rejonie Sand Hills zaczęli wznosić swoje domy, 
używając kostek słomy jako elementu nośnego. Taki 
rodzaj konstruowania budynków do dzisiaj nazywany 
jest Nebraską. Niestety, technika ta była używana tylko 
lokalnie i została zapomniana w drugiej połowie XX wie-
ku. Najstarsze zachowane i użytkowane do dziś domy 
wzniesiono w latach 1900–1914, np. Fawn Lake Ranch 
w Hyannis. Lata 1915–1930 przyniosły największe roz-
powszechnienie metody. Europa również może się po-
szczycić doświadczeniem we wznoszeniu budynków 
w tej technologii. W 1921 roku w Montragis we Francji 
powstał budynek o konstrukcji drewnianej z wypełnie-
niem z kostek słomy. Budynek znany jest pod nazwą 
Maison Feuilete i jest najstarszym tego rodzaju obiek-
tem w Europie. W pierwszej połowie XX w., technologii 
strawbale używano również w Holandii i Niemczech. Jej 
rozwój, który nastąpił w połowie XX wieku spowodował, 
że tradycyjne metody straciły na atrakcyjności. Rene-
sans naturalnego budownictwa nastąpił w latach 80. XX 
i miał związek z szeregiem publikacji dotyczących tego 
tematu, wydawanych wtedy w USA. W 1993 roku zaczę-
to wydawać kwartalnik The Last Straw – the journal of 
straw – bale construction. Nagły wzrost zainteresowa-
nia tematem wiązał się z powstaniem licznych obiektów 
z naturalnych materiałów. Liczba tych budynków była 
na tyle duża, by pojawiły się pierwsze regulacje prawne 
dotyczące budowania ze słomy. W latach 80. XX wieku 
zaczęto też prowadzić badania i warsztaty, podczas któ-
rych testowano różne rozwiązania i eksperymentowano 
z techniką budowlaną. W 1993 roku odbyła się pierwsza 
konferencja naukowa poświęcona budownictwu natu-
ralnemu. Jej owocem było powstanie stowarzyszenia 
Natural Straw Bale Research Advisory Network. Orga-
nizacja ta dała poczatek wielu międzynarodowym sto-
warzyszeniom działającym do chwili obecnej, których 
celem jest promowanie alternatywnego rodzaju budow-
nictwa.

2.2. Zalety technologii strawbale i wątpliwości z nią 
związane [4, 5]
Naturalne budownictwo oparte jest na wykorzystaniu 
surowców wzrastających corocznie i łatwo dostępnych. 
Ściany z izolacją termiczną w postaci kostek słomy 
mogą uzyskać parametry współczynnika przewodzenia 
ciepła odpowiednie dla domów energooszczędnych, 
a nawet pasywnych. Jednak najważniejszy jest aspekt 
zdrowotny. W domu z materiałów niskoprzetworzonych, 
naturalnego pochodzenia, mikroklimat jest o wiele ko-

2. STRAWBALE TECHNOLOGY
2.1. Historical outline of straw-bale construction [1]
Straw-bale combines modern design with traditional 
methods. This type of construction has been known 
and utilised for many decades, demonstrating effec-
tiveness and durability for centuries. Its beginnings 
date back to the nineteenth century and are associat-
ed with the invention of the straw press in the United 
States of America. It was then that residents of the 
state of Nebraska, in the area of Sand Hills, began to 
build their houses using blocks of straw utilised in the 
role of a load-bearing element. This type of building 
is today called the Nebraska. Unfortunately, this tech-
nique had only been used locally and was forgotten 
in the second half of the twentieth century. The oldest 
surviving houses that are still in use were built in the 
years 1900–1914, e.g. Fawn Lake Ranch in Hyannis. 
The years 1915–1930 brought with them a significant 
spread in the method’s use. Europe can also pride 
itself in experience in erecting buildings using this 
technology. In 1921 in Montragis, France, a building 
with a timber structure and straw-bale infill was built. 
The building is known under the name Maison Feui-
lete and is the oldest building of this type in Europe. 
In the first half of the twentieth century straw-bale 
technology was also used in the Netherlands and in 
Germany. Its development, which took place in the 
middle of the twentieth century, caused traditional 
methods to lose their attractiveness. A renaissance 
of natural construction took place in the 1980’s and 
was associated with a series of publications on this 
subject that were published at the time in the US. 
The year 1993 saw the start of the issuing of The 
Last Straw—the journal of straw-bale construction, 
a quarterly. The sudden increase in interest in the 
subject was associated with the construction of nu-
merous buildings out of natural materials. The num-
ber of these buildings was large enough that the first 
legal regulations concerning straw-bale construction 
have started to appear. Studies and workshops dur-
ing which construction technology was experiment-
ed with started to be conducted in the 1980’s. In 1993 
the first scientific conference on natural construction 
took place. Its result was the founding of the Natural 
Straw Bale Research Advisory Network. This organ-
isation gave rise to many international associations 
that operate to this day and whose goal is the promo-
tion of alternative types of construction.

2.2. Advantages of straw-bale technology and 
doubts associated with it [4, 5]
Natural construction is based on making use of re-
sources that grow each year and are easily acces-
sible. Walls with straw-bale thermal insulation can 
reach thermal conductivity parameters required of 
energy-efficient and even passive buildings. How-
ever, the aspect of health is key. Interior microclimate 
in a house made from natural materials that undergo 
low levels of processing is much more beneficial 
when compared to buildings built out of artificial ma-
terials. The properties of clay plasters, which regulate 
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rzystniejszy, niż w budynkach wzniesionych przy uży-
ciu sztucznych materiałów. Niebagatelne są również 
właściwości tynków glinianych, które regulują poziom 
wilgotności w pomieszczeniach. Ma to duży wpływ na 
ograniczenie rozwoju alergii, drobnoustrojów czy pleś-
ni. Jednak budowanie przy użyciu kostek słomy budzi 
w wielu ludziach wątpliwości i obawy. Najczęściej nie-
pewność powoduje kwestia bezpieczeństwa pożarowe-
go. Luźna słoma zapala się bardzo szybko i płonie inten-
sywnie. Inaczej jest w przypadku mocno sprasowanej 
słomy w otynkowanej obustronnie ścianie. Taka ściana 
może nawet osiągnąć odporność ogniową do 90 minut 
(REI 90). Kolejną kwestią jest wyobrażenie o ścianach ze 
słomy jako idealnym miejscu zamieszkania przez myszy 
i inne gryzonie. Tu słoma nie różni się od innych materia-
łów izolacyjnych, takich jak wełna drzewna, czy mineral-
na, które również stanowią atrakcyjne miejsce do założe-
nia gniazda przez polne zwierzęta. Można się przed tym 
uchronić, stosując odpowiednie siatki zabezpieczające, 
czy tynki. Często obawy budzi również powstawanie 
grzybów i pleśni na kostach słomy. Jeżeli ściany zapro-
jektowane są zgodnie z zasadami fizyki budowli, a do ich 
wzniesienia użyte będą suche kostki (których wilgotność 
nie przegracza 13%), nie ma ryzyka wystąpienia tego ro-
dzaju problemu. Trzeba pamietać o tym, by zewnętrzna 
warstwa tynku była bardziej paroprzepuszczalna niż we-
wnętrzna, dzięki czemu para będzie mogła dyfundowac 
na zewnątrz ściany. Niekorzystne jest stosowanie tyn-
ków cementowych, gdyż ograniczają one dyfuzyjność 
i mogą doprowadzić do powstawania punktu rosy we-
wnątrz ściany. 

2.3. Techniczne aspekty budownictwa z kostek słomy
Pod koniec 2015 roku Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu 
Budownictwa Naturalnego udało się przeprowadzić ba-
dania współczynnika przewodzenia ciepla kostek słomy 
w Instytucie Techniki Budowlanej. Wynik, jaki udało się 
uzyskać dla przepływu ciepła wzdłuż łodyg słomy przy 
gęstości ok 100 kg/m3 to λd = 0,073 W/mK. Daje to dla 
ściany o grubości 40 cm obustronnie otynkowanej tyn-
kiem glinianym współczynnik przenikania ciepła U ok 
0,16 W/m2K, co odpowiada parametrom wymaganym 
przy budownictwie energooszczędnym. 
Obustronnie otynkowana ściana z kostek słomy określo-
na została przez normy niemieckie jako materiał trudno 
zapalny (B1). W 2014 roku przeprowadzono w Niem-
czech test odporności ogniowej na ścianie o konstrukcji 
szkieletowej z wypełnieniem z kostek słomy i obustron-
nym pokryciem ośmiomilimetrową warstwą tynku wa-
piennego. Ściana wytrzymała symulację pożaru przez 
90 min (REI 90), zachowując szczelność, izolacyjność 
ogniową, a także nośność. 
Zawilgocenie budynku może być efektem działania 
deszczu, kondensacji pary wodnej pochodzącej z wnę-
trza obiektu lub też podciągania kapilarnego z gruntu. 
Są sprawdzone sposoby, dzięki którym można zapobiec 
tym problemom. Przeciwko podciąganiu kapilarnemu 

humidity levels in interiors, are also not without im-
pact. This has a significant influence on limiting the 
development of allergies or the growth of microor-
ganisms or mould. However, many have doubts and 
fears associated with straw-bale construction. The 
matter of fire safety is most often cited as a cause 
of these fears. Loose straw catches fire very quickly 
and burns intensively. Compressed straw with both 
of its sides covered in plaster, however, produces 
completely different results. Such a wall can reach 
a fire resistance of 90 minutes (REI 90). Another mat-
ter is the popular image of straw walls as the ideal 
home for mice and other rodents. Here straw-bale 
does not differ from other insulation materials such 
as wood or mineral wool, which also provides attrac-
tive places for small animals to nest in. However, we 
can protect ourselves against it by using appropri-
ate safety meshes or plasters. There are often fears 
about the appearance of fungi or mould on straw-
bales. Provided that walls have been designed in ac-
cordance with the principles of building engineering 
physics and that dry straw-bales (whose moisture 
content does not exceed 13%) were used in their 
construction, there should be no risk of this prob-
lem appearing. We should also remember that the 
external layer of plaster should feature greater water 
vapour permeability than the internal one, which will 
enable vapour diffusion outside of the wall. The use 
of cement plasters is not advised as they limit the ca-
pacity for diffusion and could lead to the appearance 
of a dew point within the wall.

2.4. Technical aspects of straw-bale construction
Towards the end of 2015 the Polish Association for 
Natural Construction managed to perform research 
on heat transfer coefficient values of straw-bales 
at the Polish Institute of Construction Technology. 
The result that was obtained for heat flow along 
straw stalks with a density of around 100 kg/m3 was 
λd=0,073 W/mK. This results in a U heat transfer co-
efficient of around 0,16 W/m2K for a 40-cm-thick wall 
with both of its sides covered in clay plaster, which 
corresponds to parameters required of energy-effi-
cient buildings. A straw-bale wall plastered with clay 
on both sides is considered a flame-retardant mate-
rial (B1) by German standards. A fire resistance test 
was performed in Germany in 2014 on a timber frame 
wall with straw-bale infill and plastered on both sides 
with a layer of lime plaster. The wall withstood a fire 
simulation for 90 minutes (REI 90), maintaining tight-
ness, insulation and load-bearing capacity in the con-
ditions of a fire. A building can become damp due to 
the effect of rain, the condensation of water vapour 
originating from inside the building or through cap-
illary action drawing water from the soil. There are 
proven methods that can be used to prevent these 
problems. A horizontal waterproofing layer in the 
form of bituminised coating is used to prevent capil-
lary action. In the case of buildings without a cellar, 
it is also recommended to raise its floor level, form-
ing a ventilated space between the soil and the floor 

stosuje się standardowo poziomą izolację w postaci np. 
powłoki bitumicznej. W przypadku obiektów niepod-
piwniczonych zaleca się również podniesienie poziomu 
budynku, tworząc wentylowaną przestrzeń pomiedzy 
gruntem a posadzką. Przed odpryskującą wodą desz-
czową ściany powinny być chronione na wysokość 
przynajmniej 30cm ponad powierzchnią gruntu czy stro-
podachu. Dobrym rozwiązaniem jest również stosowa-
nie opaski żwirowej wokół budynku. Kondensacji pary 
wodnej w warstwach ściany zapobiega odpowiednie 
ułożenie warstw i dobór materiałów tak, aby zewnętrzna 
warstwa miała mniejszy opór dyfuzyjny niż wewnętrzna. 
Umożliwi to swobodny przepływ pary wodnej ze środ-
ka budynku na zewnątrz bez skraplania pary w kostkach 
słomy. 

3. GABRIELA’S GARDEN W PALEOKASTRO [2], [3]
W technologii strawbale postanowiono zrewitalizować 
zespół pensjonatowo - restauracyjny w Paleokastro na 
Krecie. Podstawą do stworzenia projektu tego założenia 
były warsztaty budowlane, które odbyły się w paździer-
niku 2015 r. Organizatorami wydarzenia było greckie 
stowarzyszenie Minoeco we współpracy z austriacką 
grupą ASBN ( Austrian Straw-Bale Network). W efekcie 
powstał projekt, którego część urbanistyczna została 
opracowana w dwuosobowym zespole.5 Obejmuje ona 
zagospodarowanie działki należącej do Gabrieli Damia-
nakis. Cały kompleks wkomponowany jest w otaczają-
cą przyrodę – wzgórze oraz bujną zieleń. Lokalizacja ma 
duży potencjał turystyczny. Ze względu na zły stan tech-
niczny istniejących na działce obiektów, zaproponowa-
no nowe rozwiązania architektoniczne i aranżację terenu 
z poszanowaniem dla pierwotnej kompozycji. W skład 
projektowanego zespołu wchodzą dwa nowe budynki: 
pensjonat oraz tawerna powiązane ze sobą założeniem 
ogrodowym (Gabriela’s Garden). 

3.1. Lokalizacja 
Gabriela,s Garden znajduje się w miejscowości Paleo-
kastro na Krecie – największej greckiej wyspie położo-
nej na Morzu Śródziemnym. Ta niewielka miejscowość 
ma bezpośredni dostęp do morza i usytuowana jest na 
północnym wybrzeżu w centralnej części rozciągają-
cej się równoleżnikowo wyspy. Dzięki swojej lokalizacji 
i uwarunkowaniom naturalnym, Paleokastro ma wyjąt-
kowy, lecz niewykorzystany potencjał turystyczny. Kreta 
to czwarta największa wyspa na Morzu Śródziemnym. 
W latach 3000 - 1500 p.n.e. rozkwitła tu kultura minojska, 
która mocno wpłynęła na rozwój cywilizacji w całej Eu-
ropie. Następnie Kreta przechodziła w posiadanie Cesar-
stwa Bizantyjskiego, arabskie, weneckie oraz Imperium 
Osmańskiego. Pod koniec XVIII wieku odzyskała nie-
podległość, lecz niedługo później przeszła pod władanie 
tureckie, a następnie egipskie. Dopiero na początku XX 
w. Kreta została na stałe włączona do Grecji. Niezwykle 
ciekawa i bogata historia, sprawiła, że na wyspie można 
znaleźć liczne ślady działalności różnych kultur i ludów. 

slab. Walls should be protected against rainwater 
spraying to a height of at least 30 cm above ground 
level or flat roof surface level. Another good solution 
is the building of a gravel bed around the building. 
Water vapour condensation within the wall’s layers 
can be prevented by an appropriate placement of lay-
ers and material selection so that the external layer 
will have a lower diffusion resistance than the internal 
one. This will enable the free flow of moisture from 
the interior to the exterior of the building without 
condensation inside straw-bales.

3. GABRIELA’S GARDEN IN PALAIOKASTRO [2, 3]
A decision was made to revitalise a guesthouse and 
restaurant complex located in Palaiokastro, Crete, us-
ing straw-bale technology. The basis for the develop-
ment of a design of this complex was provided by 
a construction workshop which took place in Octo-
ber 2015. The event was organised by the Greek Mi-
noeco association in cooperation with the Austrian 
group called ASBN (Austrian Straw-Bale Network). 
As a result, a design was developed, whose urban 
section was prepared in a two-person team5. It in-
cludes site development of a lot belonging to Gabri-
ela Damianakis. The entire complex was blended into 
the surrounding natural environment—a hill and lush 
greenery. The location has significant potential to be-
come a tourist destination. Due to the poor technical 
condition of the structures that had been present on 
site, new architectural solutions and site develop-
ment was proposed while respecting the original 
composition. The newly designed complex includes 
two new buildings: a guesthouse and a tavern that 
are connected with a garden composition (Gabriela’s 
Garden).

3.1. Location
Gabriela’s Garden is located in the town of Palaio-
kastro, Crete—the largest Greek island, located on 
the Mediterranean Sea. This small town has direct 
access to the sea and is located on the northern 
coast of the island, in the central part of its longitu-
dinally stretching landmass. Thanks to its location 
and natural conditions, Palaiokastro has a unique, 
yet untapped tourism potential. Crete is the fourth-
largest island of the Mediterranean Sea. In the pe-
riod between 3000–1500 BCE it was the home of 
the flourishing Minoan culture which has had a pro-
found impact on the development of civilisation in 
all of Europe. Afterwards, Crete changed ownership, 
being in Byzantine, Arab, Venetian and Ottoman 
hands. It gained independence towards the end of 
the eighteenth century, but found itself under Turk-
ish and later Egyptian rule shortly after. It was only 
in the twentieth century that Crete was incorporated 
into Greece. The extraordinarily interesting and rich 
history of the island has resulted in the fact that we 
can find numerous traces of the activity of various 
cultures and peoples here. Thanks to these condi-
tions, one of the main pillars of Crete’s economy is 
tourism. The site covered by the design lies at one 
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Dzięki tym uwarunkowaniom jednym z głównych filarów 
gospodarki Krety jest turystyka. Projektowana działka 
leży przy jednej z dwóch głównych ulic prowadzących 
przez Paleokastro, w niewielkiej odległości od plaży 
i wyjazdu na drogę szybkiego ruchu przebiegającą przez 
miejscowość w formie wiaduktu. Powierzchnia działki to 
12 491m2, z czego ponad połowę zajmuje strome połu-
dniowe zbocze północnego pasma gór okalających wio-
skę. Od strony południowej i zachodniej przylega ona do 
dróg, zaś od strony wschodniej sąsiaduje z istniejącymi 
zabudowaniami.

3.2. Uwarunkowania naturalne
Klimat wyspy określa się jako półsuchy, lecz w ciągu roku 
wyróżnia się dwie główne pory: zimną i wilgotną od paź-
dziernika do marca oraz gorącą i suchą od kwietnia do 
września. Ze względu na mocno zróżnicowane ukształ-
towanie terenu wyspy, występuje tu wiele wariacji kli-
matycznych, w zależności od uwarunkowań naturalnych 
i wysokości nad poziomem morza. W miesiącach let-
nich średnie temperatury powietrza sięgają nawet 26°C, 
a w zimowych spadają do około 10oC. Paleokastro leży 
na północnym wybrzeżu Krety w terenie górzystym. 
Centrum miejscowości położone jest w dolinie, lecz 
ze względu na charakter otoczenia, część zabudowań 
znajduje się na trudno dostępnych stromych zboczach. 
Zimą, w czasie pory deszczowej, jedna z głównych ulic 
staje się ciekiem wodnym odprowadzającym do morza 
wody opadowe spływające z gór. Charakterystyczne 
dla tej części wybrzeża są wysokie, skaliste klify i małe 
kamieniste plaże, co skutkuje dużą czystością i przejrzy-
stością otaczających je wód.

3.3. Komunikacja
Nad Paleokastro przebiega droga szybkiego ruchu będą-
ca głównym ciągiem komunikacyjnym wyspy łączącym 
jej wschodni i zachodni kraniec oraz główne miasta: He-
raklion, Retymno, Chanię, Malię i Sitię. Przebiega ona 
ponad miejscowością w formie wysokiego wiaduktu 
łączącego otaczające Paleokastro wzgórza. W oddalo-
nym o zaledwie 15 km Heraklionie (Iraklion) znajduje się 
zarówno port morski jak i duży port lotniczy, za pomocą 
których można dostać się na wyspę. Drugie duże lotni-
sko usytuowane jest w Chani leżącej 130 km od miejsco-
wości. W niewielkiej odległości od Paleokastro znajduje 
się także główna trasa łącząca północ i południe wyspy.

3.4. Turystyka
Wszystkie wymienione uwarunkowania Paleokastro sta-
nowią niezaprzeczalne walory dla rozwoju turystyki na 
tym obszarze. Klimat i usytuowanie sprzyjają letniemu 
wypoczynkowi nie tylko na malowniczo usytuowanej 
między klifami plaży w samej miejscowości, ale także 
na licznych pobliskich nadbrzeżach. Zachęcają także do 
wycieczek górskich i poznawania ciekawej śródziemno-
morskiej przyrody. Dzięki przebiegającej nad Paleokastro 
drodze szybkiego ruchu i dobrze rozwiniętej komunikacji 

of the two main roads that run through Palaiokas-
tro, a small distance away from a nearby beach and 
a rapid transit road that runs through the town on 
an overpass. The lot’s surface area amounts to 12 
491m2, over half of which is taken up by the steep 
southern slope of the northern mountain range that 
surrounds the village. From the southern and west-
ern side it borders on roads, while from the east 
there are adjacent buildings.

3.2. Natural conditions
The climate of the island is described as semi-arid, 
however, two major seasons can be distinguished 
throughout the year: a cold and humid season from 
October to March and a hot and dry period between 
April and September. Due to the highly varied terrain 
of the island, numerous climatic variations are pres-
ent here depending on natural conditions and eleva-
tion above sea level. In summer months, mean air 
temperatures reach up to 26oC, while in the winter 
they drop to about 10oC. Palaiokastro is located on 
the northern coast of Crete in a mountainous area. 
The town’s centre is located in a valley, but due to 
the character of its surroundings some of the build-
ings are on poorly accessible steep slopes. In winter, 
during rain season, one of the main streets becomes 
a waterway that drains surface runoff flowing down 
from the mountains. Tall rocky cliffs and beaches are 
characteristic for this part of the island, which results 
in the waters that surround them to be clean and 
clear.

3.3. Circulation
Above Palaiokastro there is an expressway, which 
is the island’s main circulation trail, connecting its 
eastern and western tips and major cities: Heraklion, 
Rethymno, Chania, Malia and Sitia. It runs above the 
town in the form of a tall overpass that connects the 
hills around Palaiokastro. In Heraklion (Iraklion), lo-
cated only 15 km away, there is both a seaport, as 
well as a large airport, which one can use to get to 
the island. A second large airport is located in Cha-
nia, which is around 130 km away from the town. 
The main road connecting the north and south of the 
island is located a small distance away from Palaio-
kastro.

3.4. Tourism
All of Palaiokastro’s abovementioned characteristics 
constitute undisputable assets in terms of tourism 
development in the area. Climate and location are 
conducive to summer recreation, not only on the 
beach that is picturesquely situated between cliffs in 
the town itself, but also near the numerous nearby 
shores. They also encourage one to go hiking and 
explore the interesting Mediterranean environment. 
Thanks to the expressway that runs above Palaiokas-
tro, as well as the well-developed transport network, 
we can easily reach the largest of Crete’s cities that 
are replete with historical sites and tourist attractions 
straight from the town. In nearby Heraklion we can 

w łatwy sposób można dostać się z miejscowości do naj-
większych miast Krety obfitujących w zabytki i atrakcje 
turystyczne. W pobliskim Heraklionie można zobaczyć 
przede wszystkim ruiny pałacu w Knossos – pozosta-
łości po rozkwitającej tu kulturze minojskiej oraz Mu-
zeum Archeologiczne wyposażone w bogate i bezcen-
ne zbiory dokumentujące rozwój pierwszej cywilizacji 
europejskiej. Zarówno w Heraklionie jak i w Rethymon 
oraz Chani można zobaczyć średniowieczne fortyfika-
cje i porty weneckie. Większe miejscowości zachęcają 
także do zwiedzania licznych zabytków i odkrywania ich 
kulturowej różnorodności, spacerów po nadmorskich 
promenadach oraz malowniczych wąskich uliczkach 
i podziwiania miejscowej architektury. Warto także od-
wiedzić mniejsze wioski i miasta, takie jak Paleokastro, 
by zakosztować prawdziwego klimatu wyspy oraz spró-
bować miejscowych wyrobów od lokalnych rolników - 
m.in. wina, serów i oliwy z oliwek.

4. NOWY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY GABRIELA’S 
GARDEN
Obecnie na działce zespołu Gabriela’s Garden znajduje 
się pięć obiektów w bardzo złym stanie technicznym. 
Zostały one zbudowane w latach 1978-1983 przez ojca 
obecnej właścicielki – Gabrielli Damianakis. W skład ze-
społu wchodzą trzykondygnacyjny hotel, tawerna oraz 
budynki gospodarcze, wszystkie wybudowane z nie-
ocieplonego betonu z drewnianą nieszczelną stolarką, 
oknami jednoszybowymi i kamiennymi posadzkami, 
bez odpowiedniej wentylacji i centralnego ogrzewania. 
W związku z opuszczeniem terenu na piętnaście lat pod 
koniec lat 90., obiekty popadły w ruinę i obecnie jedynie 
hotel jest użytkowany, lecz powinien on przejść grun-
towny remont. Reszta budynków nadaje się do rozbiórki. 
Cały zespół wkomponowany jest w otaczającą przyrodę 
– wzgórze oraz bujną zieleń.

4.1. Główne założenia projektowe 
Ideą projektu jest stworzenie propozycji renowacji całe-
go zespołu, tak by wykorzystać niepowtarzalny poten-
cjał tego miejsca z zachowaniem i wyeksponowaniem 
jego walorów. Generalny plan zakłada pozostawienie 
pierwotnego budynku hotelu i jego gruntowny remont 
(przede wszystkim odbudowę drugiego piętra oraz ocie-
plenie z wykorzystaniem naturalnych materiałów) oraz 
nową aranżację pozostałej części działki z zachowaniem 
jej ogrodowego, tarasowego charakteru wpisującego się 
w otoczenie. W nowej, zachodniej części zaprojektowa-
no dwa budynki w technologii strawbale: tawernę w jej 
pierwotnym położeniu bezpośrednio przy głównej ulicy 
oraz pensjonat z apartamentami o podwyższonym stan-
dardzie. Hotel położony jest wyżej ze względu na wy-
korzystanie naturalnego ukształtowania terenu. Obydwa 
obiekty mają formę nawiązującą do archetypu greckiej 
architektury: są to białe proste kubiczne bryły z płaskimi 
dachami i drewnianą stolarką w zabudowie tarasowej. 
Ze względu na planowany charakter zespołu, między 

see the ruins of Knossos—the remains of the Minoan 
culture that flourished here, as well as the Archaeo-
logical Museum, equipped with a wealth of priceless 
collections documenting the development of the first 
European civilisation.
In Heraklion, Rethymno and Chania we can also see 
Medieval fortifications and Venetian ports. The larger 
towns also encourage us to visit their numerous his-
torical monuments and discover their cultural diver-
sity, to walk on seaside promenades and picturesque 
narrow streets and marvel at local architecture. Vis-
iting smaller villages and towns like Palaiokastro to 
taste the island’s genuine climate and try the produce 
of local farmers—like wine, cheeses and olive oil—is 
also an excellent idea.

4. THE NEW GABRIELA’S GARDEN URBAN 
COMPLEX
At present, the lot on which the Gabriela’s Garden 
complex was designed is occupied by five buildings 
in very poor technical conditions. They were built 
in the years 1978–1983 by the father of the present 
owner—Gabriella Damianakis. The complex includes 
a three-storey hotel, a tavern and farm buildings, all 
of which were built out of uninsulated concrete with 
untight doors, single-pane windows and stone floors 
without appropriate ventilation and central heating. 
Due to the site becoming abandoned for a period of 
fifteen years towards the end of the 1990’s the build-
ings have fallen into ruin and only the hotel is cur-
rently in use. The entire complex is composed into 
the surrounding natural environment—a hill and lush 
greenery.

4.1. Main design assumptions
The main idea behind the design was the formula-
tion of a proposal of the renovation of the entire 
complex so as to make use of the unique potential 
of the site while preserving and exposing its assets. 
The general plan assumed the preservation of the 
original hotel building and subjecting it to thor-
ough renovation (primarily rebuilding the second 
storey and insulating it using natural materials), in 
addition to providing a new arrangement of the re-
maining part of the site while preserving its garden-
like terraced character that blends in with the sur-
roundings. In the new, western section, two new 
buildings employing straw-bale technology were 
designed: a tavern located at its original location 
adjacent to the main street and a guesthouse with 
high-standard rooms. The hotel was placed higher 
due to using the natural shape of the terrain. Both 
structures have a form that refers to the archetype 
of Greek architecture: they are simple white cube-
like buildings with flat roofs and timber windows 
and doors, arranged in a step-like manner. Due to 
the planned character of the complex, a square was 
formed between the buildings, along with technical 
and sanitary facilities meant to facilitate the con-
ducting of workshops on natural construction, as 
well as various other types of events. Its northern 
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budynkami powstał plac wraz z zapleczem techniczno 
– sanitarnym przeznaczony na prowadzenie warsztatów 
z zakresu budownictwa naturalnego, a także różnorod-
nych wydarzeń. Jego północną ścianę stanowi mur opo-
rowy powstały w wyniku zróżnicowania poziomów po-
sadowienia budynków. Starą i nową część łączy ogród 
zaprojektowany w oparciu o dotychczasowe założenia 
kompozycyjne: dolną część zajmuje wypoczynkowy pla-
cyk przenikający się z otaczającą zielenią przechodzący 
w górnej części w kaskadowe tarasy z wkomponowaną 
w nie pochylnią prowadzącą do platformy widokowej 
na zboczu wzgórza. Kierunki zastosowane w rozwiąza-
niu ogrodu (ramp i tarasów) nawiązują zarówno do linii 
obrysu starego budynku hotelu, jak i tych nowo zapro-
jektowanych. To rozwiązanie sprawia, ze całe założenie 
tworzy spójną kompozycyjnie całość. Od strony połu-
dniowej, teren jest otoczony białym murem, charaktery-
stycznym dla budownictwa greckiego.

4.2. Komunikacja
Wejścia na działkę znajdują się od strony wschodniej 
przy starym budynku (w miejscu pierwotnego wejścia), 
od strony zachodniej przy placu warsztatowym, a także 
przy nowo zaprojektowanych obiektach. Główne wej-
ścia do budynków usytuowane są od strony ulic – do 
tawerny od głównej drogi, a do hotelu od bocznej dro-
gi wspinającej się na wzgórze. Przy wejściu do obiektu 
restauracyjnego przewidziana jest rampa dla niepełno-
sprawnych. Oprócz tego, budynki są dostępne także 
od wnętrza założenia – tawerna otwarta jest od strony 
wschodniej na ogród, a od północnej na plac warszta-
towy, natomiast do hotelu można dostać się również 
od strony ogrodu. Wewnętrzną komunikację stanowią 
dwa połączone ze sobą place oraz rampa prowadząca 
na taras widokowy usytuowany na zboczu wzgórza. Dla 
samochodów osobowych przewidziano dwa parkingi – 
jeden we wschodniej części działki przy starym budyn-
ku, a drugi w północno – zachodniej części zespołu przy 
nowym pensjonacie. Łączna liczba miejsc parkingowych 
to 16, w tym 3 przystosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

4.3. Zieleń
Zieleń spełnia ważną rolę w kształtowaniu całego zespo-
łu. Nie tylko ze względu na jej typowy śródziemnomorski 
charakter, ale także dlatego, że wpływa ona na poprawę 
mikroklimatu: w lecie zapewnia odpowiednie nawilżenie 
suchego powietrza oraz cień pożądany w upalne, sło-
neczne dni, a zimą ochronę przed deszczem i wiatrem. 
Założeniem jest pozostawienie jak największej możliwej 
do zachowania istniejącej roślinności i wkomponowanie 
jej w nowy projekt. Dolną część ogrodu otaczają głów-
nie drzewa oliwne, krzewy oleandrów i róż. Na tarasach 
wzgórza rosną zarówno mniejsze drzewka jak i zieleń ni-
ska – krzewy i trawy. Ponad budynkami występuje pas 
zieleni z charakterystycznymi dla regionu drzewami karo-
bowymi, a na szczycie znajdują się pojedyncze skupiska 

wall was formed by a retaining wall built as a result 
of the different footing levels of buildings. The old 
and new section was connected by a garden de-
signed on the basis of the current compositional 
layout: the lower part is occupied by a small rec-
reational square that blends with the surrounding 
greenery and which transforms in its upper section 
into cascading terraces that incorporate a ramp 
that leads up to an observation platform on the 
hillside. The directions adopted in garden solutions 
(ramps and terraces) refer both to the line of the 
outline of the old hotel building, as well as to those 
of newly designed buildings. From the south the 
site was surrounded with a white stone wall, char-
acteristic of Greek architecture.

4.2. Circulation
Entrances to the lot are located on the eastern side, 
near the old building (in place of the original en-
trance), from the west near the square for workshops, 
as well as near newly designed buildings. The main 
entrances to buildings were placed from the side of 
the nearby streets—to the tavern from the side of the 
main road and to the hotel from the side road that 
goes up the hill. A ramp for disabled persons was 
placed near the entrance to the restaurant building. 
Apart from this, buildings are also accessible from 
inside the complex—the tavern is open from the east 
towards the garden, while from the north—towards 
the square for the workshops. We can also enter the 
hotel from the garden. Internal circulation is provided 
by two interconnected squares and a ramp that leads 
up to an observation deck located on the slope of 
a hill. Two parking lots were provided for cars—one 
in the eastern part of the site near the old building 
and another in the north-western part of the com-
plex near the new guesthouse. The total number of 
parking spaces is 16, including 3 spaces for disabled 
persons.

4.3. Greenery
Greenery plays an important role in the design of 
the entire complex. Not only due to its Mediterra-
nean character, but also because it leads to an im-
provement in microclimate: in summer it provides 
appropriate moisture to humidify the dry air and 
shade desired on hot sunny days, while in winter 
it protects against rain and wind. It was decided 
to leave the greatest possible amount of existing 
vegetation and making it a part of the new design’s 
composition. The lower part of the garden is primar-
ily surrounded by olive trees, as well as oleander 
and rose bushes. Both smaller trees and low-lying 
greenery—bushes and grasses—grow on terraces 
on the hill. Above the buildings a belt of greenery 
was designed with carob trees distinct of the region, 
while at the top there are individual groupings of 
bushes adapted to the arid climate. Furthermore, 
the designs of both buildings feature proposals of 
green roofs which increase the amount of biologi-
cally active surfaces and positively affect the ther-

sucholubnych krzewów. Ponadto w projektach obydwu 
budynków zaproponowano wykonanie zielonych da-
chów, które zwiększają powierzchnię biologicznie czynną 
oraz wpływają pozytywnie na izolację termiczną budyn-
ków – zapobiegają przed przegrzewaniem dachów najbar-
dziej podatnych na to zjawisko w panującym tam klimacie.

5. ZRÓWNOWAŻONY PENSJONAT W TECHNOLOGII 
STRAWBALE6

Projektowany pensjonat jest budynkiem czterokondyg-
nacyjnym, z tarasem na dachu dostępnym dla gości. 
Jego forma jest współczesną interpretacją lokalnego ar-
chetypu – posiada on prostą białą bryłę w kształcie kubi-
ka, rozrzeźbionego głębokimi perforacjami i załamania-
mi płaszczyzn elewacji. Budynek zawiera dziewięć pokoi 
do wynajęcia, część wspólną rekreacyjną oraz strefę 
techniczną w podziemnej części obiektu. Pensjonat po-
łączony jest z tawerną placem, służącym do organizacji 
warsztatów i szkoleń.

5.1. Główne założenia projektowe
Pensjonat, według zamysłu autorki projektu, ma koić 
zmysły wypoczywających w nim ludzi, przy jednoczes-
nym pobudzeniu ich do odczuwania przestrzeni, faktur, 
dźwięków, zapachów towarzyszących przy przebywaniu 
w budynku. Aby zapewnić największy komfort ludziom 
przebywajacym w tak gorącym klimacie, sięgnięto po 
materiały pochodzenia naturalnego, by budynek nie 
nagrzewał się, „oddychał”, chronił przed hałasem i nie 
oddziaływał w sposób destrukcyjny na otaczające śro-
dowisko. Wykorzystanie słomy jako izolacji termicznej 
zapewniło naturalną ochronę przed nagrzewaniem się 
ścian, co dodatkowo wzmocniło zastosowanie pustki 
powietrznej dookoła budynku jako bufora cieplnego. 
Słoma jest także doskonałym izolatorem akustycznym. 
Zastosowanie tynków glinianych miało zapewnić kom-
fort oddychania, dzięki naturalnej regulacji wilgotności 
wewnątrz pomieszczeń. Faktura tynków glinianych, ich 
kształt i sposób, w jaki układa się na nich światło wpły-
wają na percepcję przestrzeni. W projekcie zastosowano 
też kamień. Chłodna, kamienna posadzka płynnie prze-
chodzi z zewnętrznej strefy budynku do wewnętrznego 
dziedzińca. Istotne w projekcie było również wykorzy-
stanie potencjału wzniesienia i usytuowanie obiektu na 
tarasowym zboczu, z widokiem na morze i okolicę. Bar-
dzo istotną kwestią było wspisanie pensjonatu nie tylko 
w jego naturalne otoczenie, ale też kulturowe, z posza-
nowaniem lokalnego archetypu. Stąd też prosta, kubicz-
na bryła budynku i użycie bieli. Autorka zaproponowała 
nowoczesną, minimalistyczną interpretację greckiego 
stylu w celu uzyskania obiektu prostego, lecz niebanal-
nego. Budynek powstały z naturalnych organicznych 
materiałów może mieć nowoczesną formę. Bryła po-
wstała więc w oparciu o przejrzyste proporcje sześ-
cianu. W celu zachowania spójności założenia, kształt 
kwadratu nadany został również perforacjom elewacji 
czy wewnętrznemu dziedzińcowi. Odsunięcie elewacji 

mal insulation of buildings—preventing the over-
heating of roofs which are heavily susceptible to this 
phenomenon in the local climate. 

5. SUSTAINABLE GUESTHOUSE UTILISING 
STRAW-BALE TECHNOLOGY6

The guesthouse was designed as a four-storey build-
ing, with a roof terrace available for guests. Its form 
is a modern interpretation of the local archetype—it 
has a simple white massing in the shape of a cuboid 
featuring deep perforations and shifts in facade 
surfaces. The building features nine guest rooms, 
a common recreational area and technical spaces on 
the underground level. The guesthouse is connected 
with the tavern through a square that is meant to act 
as a space for organising workshops and training 
courses.

5.1. Main design assumptions
According to the author’s design proposal, the guest-
house is meant to soothe the senses of its guests 
while at the same time stimulating them to experi-
encing the spaces, textures, sounds and smells that 
accompany residing in the building. In order to pro-
vide the greatest possible comfort to people resid-
ing in such a hot climate, the design employs natural 
materials to prevent the building from overheating, 
cause it to “breathe”, protect against noise and pre-
vent it from exerting any destructive impact on the 
surrounding environment. The use of straw as ther-
mal insulation provided natural protection from wall 
overheating, which was further improved by the use 
of an air gap around the building as a thermal buf-
fer. Straw is also an excellent acoustic insulator. The 
use of clay plaster was meant to provide breathing 
comfort thanks to natural humidity regulation within 
rooms. The texture of clay plasters, their shape and 
manner in which light falls on them affect the percep-
tion of the space. The design also utilises stone. Cool 
stone floor surfaces fluidly run from the external zone 
of the building to an interior courtyard. It was also 
essential to utilise the potential of the elevation and 
situate the complex on a terraced slope, with a view 
of the sea and the surroundings. Blending the guest-
house into its natural as well as cultural surroundings 
while respecting the local archetype was a highly 
essential matter. Hence the simple cuboid massing 
of the building and the use of the colour white. The 
author proposed a modern, minimalist interpretation 
of the Greek style in order to obtain a simple, yet so-
phisticated effect. A building utilising natural organic 
materials can also have a modern form. The mass-
ing was thus based on the clear proportions of the 
cube. In order to preserve the cohesion of the com-
plex, the shape of the square was also used in facade 
perforations and the internal courtyard. Setting the 
facade 50 cm away from the proper wall of the build-
ing was dictated primarily by practical considerations 
(a buffer air gap that protects against overheating), in 
addition to making it possible to obtain an effect of 
a sculpted cuboid.
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na 50 cm od ściany budynku miało przede wszystkim 
praktyczne uzasadnienie ( buforowa pustka powietrzna 
chroniąca przed przegrzewaniem), ale także pozwoliło 
na uzyskanie efektu rozrzeźbionego kubika. Okna zagłę-
bione są na 100cm od zewnętrznej „skóry” budynku, 
dzięki czemu elewacje budynku nie sprawiają wrażenia 
płaskich.[6] Minimalistyczna ściana frontowa budynku 
sugeruje wejście do wewnątrz poprzez załamanie płasz-
czyzn, co tworzy intrygujący rysunek światłocienia. Bar-
dziej dynamiczne są elewacje południowa i wschodnia, 
dzięki nieregularnemu rozmieszczeniu różnej wielkości 
otworów okiennych. Rozmieszczenie okien tylko z pozo-
ru wydaje się być przypadkowe. Definiowane jest przez 
moduł konstrukcji szkieletowej oraz układ pomieszczeń. 
Dzięki temu starano się osiągnąć wrażenie „kontrolowa-
nego chaosu”. Północną stronę budynku ożywia drew-
niany ażur, doświetlający patio. Monochromatyczna biel 
elewacji urozmaicona grą światła, kontrastuje z chropo-
watą strukturą kamienia na murkach i ścianach najniższej 
kondygnacji. Całość ma sprawiać wrażenie spójnego, 
minimalistycznego i bezpretensjonalnego założenia.

5.2. Układ funkcjonalno-przestrzenny
Kompleks obiektów ma w swoim założeniu przypisaną 
główną funkcję rekreacyjno-szkoleniową. Projektowany 
budynek ma pełnić rolę pensjonatu i miejsca odpoczynku 
dla gości oraz uczestników różnego rodzaju warsztatów, 
dotyczących rzemiosła artystycznego czy naturalnego bu-
downictwa. Przy kształtowaniu planów pensjonatu cho-
dziło o to, by uzyskać płynne przenikanie się zewnętrzne-
go otoczenia z wnętrzem obiektu. Szczególnie widać to 
na rzucie parteru, gdzie otwarte przez wszytskie kondyg-
nacje patio pełni swego rodzaju strefę buforową. Starano 
się stworzyć gradację wejść do budynku oraz wykreować 
kameralne „wnętrze na zewnątrz”. Zacieniony dziedzi-
niec stanowi też schronienie przed słońcem i dodatkowo 
ożeźwia przebywających w nim ludzi wodą spływającą 
po wysokiej na trzy kondygnacje ściance. Obiekt zawie-
ra dziewięć pokoi o różnej wielkości i standardzie, roz-
mieszczonych na kondygnacjach nadziemnych. Zarówno 
większe apartamenty jak i mniejsze pokoje wyposażone 
zostały w łazienkę, większość posiada również aneks 
kuchenny. Do pokoi wchodzi się z galerii otwartej klat-
ki schodowej. Z patio można się dostać do podziemnej 
części budynku. Po prawej stronie po zejściu ze schodów 
znajduje się strefa pomieszczeń technicznych i porządko-
wych, niedostępna dla gości. Po lewej stronie mieści się 
pomieszczenie służące gościom jako przechowalnia ba-
gażu. Idąc dalej korytarzem, można się dostać do baru 
i części rekreacyjnej z bilardem. Korytarz prowadzi też na 
zewnątrz budynku, na dziedziniec pomiędzy pensjonatem 
a tawerną, pełniący funkcję miejsca do przeprowadzania 
warsztatów. 

6. PODSUMOWANIE
Technologia strawbale mimo, iż budzi wątpliwości i oba-
wy, zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Obawy 

The windows are set back by 100 cm from the ex-
ternal “skin” of the building, thanks to which the fa-
cades do not give an impression of being flat [6]. 
The minimalist frontal wall of the building suggests 
the entrance of the building is located in a mutual 
shift of surfaces, which provides an intriguing out-
line of light and shadow. The southern and eastern 
facades are more dynamic, thanks to an irregular 
placement of window openings. Window place-
ment only appears to be random. It was defined 
by the structural frame module and the layout of 
rooms. The author wanted to create an impression 
of “controlled chaos” through this measure. The 
northern side of the building was enlivened with 
a timber openwork that introduces light to the pa-
tio. The facade’s monochromatic white colour was 
made more varied through the play of light, which 
contrasts with the coarse texture of the stone of the 
fence and the walls of the lowest storeys. The en-
tirety is meant to produce an image of a coherent, 
minimalist and unpretentious complex.

5.2. Functional and spatial layout
The complex was assigned a primary recreational 
and training function. The building that was designed 
is to play the role of a guesthouse and a place of rest 
for guests and participants of all manners of work-
shops on the subject of arts and crafts or natural 
construction. When designing the floor plans of the 
guesthouse, the main objective was to obtain a fluid 
gradient-like flow between the external surroundings 
and the building’s interior. This is particularly visible 
on the ground floor plan, where the patio, which is 
open across all storeys, fulfils the role of a sort of buf-
fer zone. An attempt was also made at introducing 
a gradation of entrances to the building and create 
a cameral “interior exterior”. The shaded courtyard 
also protects from the sun and refreshes the people 
inside thanks to water that flows down a three-sto-
rey-high wall.
The building features nine rooms with varying 
floor area and standard, placed in above-ground 
storeys. Both the larger apartments and smaller 
rooms were equipped with bathrooms, while most 
also feature a kitchenette. Rooms are entered 
through an open stairwell’s gallery. We can access 
the underground section of the building from the 
patio. To the right side of the stairs there is a group 
of technical and ancillary spaces that are inaccessi-
ble to guests. To the left there is a luggage storage 
space for guests. Going further down the corridor 
we can enter a bar and a recreational section with 
a pool table. The corridor also leads outside the 
building, to the courtyard between the guesthouse 
and the tavern, which plays the role of a space for 
organising workshops.

6. CONCLUSION
Straw-bale technology, despite raising much doubt 
and fear, is gaining an increasing amount of propo-
nents. Fears are most often based on a lack of knowl-

wynikają najczęściej z niewiedzy, więc zasadną jest tu 
edukacja dotycząca tego rodzaju budowania. Ściana 
w technologii strawbale obustronnie otynkowana jest 
doskonałym izolatorem termicznym. Została również 
uznana jako materiał trudno zapalny (B1). Są też spraw-
dzone sposoby, dzięki którym można zapobiec proble-
mom jej zawilgocenia. Słoma to materiał, który po zakoń-
czeniu użytkowania nadaje się do ponownego włączenia 
w obieg materii, nie stanowi więc odpadu jak standardo-
we tworzywa. Proces produkcji kostek słomy, jak też ich 
transport, nie wymagają tak dużych nakładów energii, 
jak w przypadku tradycyjnych materiałów budowlanych. 
Te czynniki sprawiają, ze sposób wznoszenia budynków 
w technologii strawbale nie jest szkodliwy dla środowi-
ska i przyjazny dla użytkownika. Edukacja w tym zakresie 
jest więc niezwykle cenna. Przykłady studenckich pro-
jektów opracowanych w oparciu o tę technologię mogą 
stanowić doskonały materiał edukacyjny propagujący 
naturalne budownictwo.
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edge, which is why education concerning this type 
of construction is justified. A wall made using straw-
bale technology that is plastered with clay on both 
sides is a perfect thermal insulator. It was also ap-
proved as a flame-retardant material (B1). There are 
also proven methods that can prevent the problem 
of it becoming damp. Straw is a material that can 
be reintroduced into the cycle of matter after use 
and does not constitute waste like standard materi-
als do. The process of the production of straw bales, 
as well as their transport, does not require as much 
energy as in the case of traditional construction ma-
terials. These factors cause the process of erecting 
buildings in straw-bale technology to be environ-
mentally and user-friendly. Education in this field is 
thus particularly valuable. Examples of student de-
signs developed on the basis of this technology can 
constitute perfect education material propagating 
natural construction.
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