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I WSTĘP 

Uzasadnienie podjęcia tematu. Aktualność tematyki 

Architektura jest jedną z tych dziedzin, które w wyjątkowy sposób odzwierciedlają ducha danej 

epoki. Reaguje na zachodzące zmiany społeczne, cywilizacyjne, a także mentalności. Architektura 

to także sposób komunikowania się ludzi. Wraz z rozwojem cywilizacji, postępem 

technologicznym, zmieniającymi się kanonami oraz utrwalonymi wzorcami sztuka budowania, 

a także postrzeganie stosowności (w architekturze oraz innych dziedzinach) ulegały na przestrzeni 

wieków pewnym przeobrażeniom. 

 Stosowność jest pojęciem niejednoznacznym i złożonym. W dyskursie architektonicznym nie 

została jednoznacznie zdefiniowana. Współcześnie utożsamiania jest głównie z obyczajowością 

oraz etykietą. Przyjmuje się, że jest naczelną zasadą elegancji i savoir-vivre’u. Objawiać się może 

w zachowaniu (np. wspaniałomyślności czy dobrych manierach), etykiecie, ubiorze itp. Pojęcie 

stosowności pozostaje jednak w ścisłym związku ze sztuką i architekturą, co wyrażane jest już 

od czasów starożytnych. W obszarze architektury i innych dziedzin okresowo wybrzmiewało ono 

ze zróżnicowaną intensywnością w zależności od czasów i panujących tendencji. W przeszłości 

ściśle łączono stosowność z pojęciem piękna. Współcześnie, kiedy nie ma jednej dominującej teorii 

w sztuce ani tendencji w architekturze, a idea piękna bywa raczej wypierana z ich języka, warto 

pochylić się nad tematem stosowności oraz podjąć próbę określenia jej wpływu na kształtowanie 

współczesnej architektury. Wskazane byłoby także dokonać analizy, jaki rodzaj architektury można 

by określić mianem architektury stosownej. 

 Wydaje się, że temat stosowności w architekturze w ostatnim czasie coraz głośniej 

wybrzmiewa w międzynarodowej prasie, wśród krytyków, architektów oraz admiratorów 

architektury. Istotny ślad można odnaleźć w międzynarodowym ruchu zrodzonym 

w latach 60. XX wieku o nazwie Stosownej Technologii (Appropriate Technology). Poruszał 

on tę tematykę stosowności (appropriateness) w kontekście doboru odpowiednich technologii, a co 

za tym idzie również sztuki budowania w krajach – przede wszystkim – rozwijających się. 

Poddawał krytyce postawę nastawioną głównie na wzrost gospodarczy, rozwój czy zysk 

zapoczątkowaną rewolucją przemysłową, industrializacją oraz tendencjami uniwersalistycznymi. 

Wdrażanie oraz transfer nowoczesnych technologii, które miały stać się panaceum na wiele 

problemów w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, okazało się pogłębiać je lub 

powodować nowe. O ile w niedalekiej przeszłości publikacje częściej odnotowywały pojawienie 

się spektakularnych, ikonicznych budowli w światowych metropoliach, tak ostatnio coraz częściej 

zauważane i nagradzane bywają skromniejsze realizacje, nierzadko wznoszone w państwach 

i regionach, które do tej pory były raczej pomijane w ogólnoświatowym dyskursie. Zaobserwować 

to można choćby zgłębiając temat ostatnich laureatów najważniejszych nagród w dziedzinie 
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architektury jak np. Nagrody Pritzker1 czy też Aga Khan Award for Architecture2, wśród treści 

organizowanych wystaw w najważniejszych muzeach świata3 oraz tematów, jakie podejmują 

architekci-kuratorzy podczas międzynarodowych Biennale Architektury w Wenecji4, bądź też 

innych istotnych wydarzeń świata architektury5. Jury wspominanych konkursów oraz kuratorzy 

wystaw poruszają istotne problemy współczesnego świata takie jak: bieda, nierównomierna 

dystrybucja bogactw, odcinanie się od tożsamości kulturowych czy degradacja środowiska. 

Ukazują potrzeby ich rozwiązywania oraz podkreślają znaczenie architektury zaangażowanej 

społecznie oraz roli architekta jako nierzadko spiritus movens dobrych zmian. Wielu twórców 

realizuje tematy projektowe w krajach rozwijających się ukazując oblicza tych krajów oraz ich 

realne problemy, co również stało się jednym z pretekstów skupienia się w niniejszej pracy na 

analizie dotyczącej stosowności w architekturze tych regionów. Są to miejsca, w których problemy 

ekonomiczne, klimatyczne, społeczne, gospodarcze, konflikty oraz występujące katastrofy 

w sposób fundamentalny wpływają na proces projektowy oraz ostateczny kształt budowli. 

Korzenie architektury stosownej sięgają jednak o wiele głębiej, co stara się także ukazać niniejsza 

praca. Podobnie jak w przypadku wspominanej we wstępie elegancji stosowność wymaga od 

architekta-twórcy głębszej uważności, wrażliwości, zdolności wnikliwej obserwacji, ale przede 

wszystkim znajomości panujących zasad. Intencją podjęcia tematu jest przekonanie o ważkości 

zagadnienia stosowności w odniesieniu do architektury, zaś analiza oparta została na przykładach 

zrealizowanych w krajach rozwijających się. 

 

Cel badań 

Celem pracy jest próba ukazania stosowności jako istotnego atrybutu w kształtowaniu architektury. 

Praca składa się z części teoretycznej ukazującej rys historyczny zagadnienia oraz analitycznej 

na postawie współczesnych realizacji w krajach rozwijających się. Badania mają na celu próbę 

                                                      
1  Wśród nagrodzony w ostatnich latach twórców pojawiają się nazwiska kojarzone z tymi tendencjami takie jak: 

Peter Zumtor (2009), Wang Shu (2012), Shigeru Ban (2014), Alejandro Aravena (2016), Balkrishna Doshi 

(2018) czy Anne Lacaton i Jean–Philippe Vassal (2021). 
2 Temat historii, fundatora, sposobu przyznawania nagrody Aga Khan Award for Architecture, osób 

zasiadających w jury oraz części laureatów zostały szerzej opisane w niniejszej pracy. Zob. s. 83. 
3 Głośnym echem na świecie odbiły się wystawy takie jak m.in. „Small Scale, Big Change: New Architectures 

of Social Engagement” (03.10.2010–03.01.2011) zaprezentowana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA 

w Nowym Jorku oraz „Think global, build social! Architectures for a better World” (08.06.2013–01.09.2013) 

w Deutsches Architekturmuseum DAM we Frankfurcie. 
4  W 2016 r. tematem przewodnim 15. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji było hasło 

„REPORTING FROM THE FRONT” („RAPORTY Z FRONTU"), a głównym kuratorem chilijski architekt 

Alejandro Aravena. Tematyka Biennale zwracała się w stronę narastających kryzysów (politycznych, 

społecznych, ekologicznych itp.), zmian na świecie w erze globalizacji oraz reakcji architektury 

na ww. zagrożenia. 
5  Np. projekty tymczasowego pawilonu przy Serpentine Gallery w Londynie. Serpentine Gallery (SG) to galeria 

sztuki współczesnej mieszcząca się w zaadoptowanym pawilonie herbacianym w Kensington Gardens w 

Londynie. Co roku (od 2000 r.) SG zaprasza zagranicznego architekta, który do tej pory nie miał okazji 

zrealizowania budynku swojego autorstwa na Wyspach Brytyjskich, do zaprojektowania przy galerii 

sezonowego pawilonu dostępnego dla wszystkich w celu promocji współczesnej architektury. Wśród 

zaproszonych projektantów w ostatnich latach znaleźli się m. in. burkiński architekt Diébédo Francis Kéré 

(2017) czy Meksykanka Frida Escobedo (2018). 
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usystematyzowania oraz określenia charakterystyki architektury stosownej – w rozumieniu 

ogólnym oraz jako architektury bazującej na ideach ruchu Stosownej Technologii. Analiza postaw 

twórczych, teorii dotyczących architektury, tekstów teoretycznych oraz realizacji stanowi próbę 

ukazania ważkości zagadnienia stosowności (ang. appropriateness) we współczesnej architekturze 

krajów rozwijających się. Celem pracy nie jest arbitralne rozstrzygnięcie, jaką architekturę należy 

uznać za stosowną, a raczej wykazanie cech stosowności oraz ich wpływu na kształt współczesnej 

architektury w nadmienionych krajach. 

 

Teza pracy 

Istnieją charakterystyczne cechy, które pozwalają zaliczyć pewne realizacje w krajach 

rozwijających się do architektury stosownej, tj. architektury bazującej na ideach 

międzynarodowego ruchu Stosownej Technologii. 

 

Zakres pracy. Metoda. Ograniczenia 

Zakres terytorialny badań objął tzw. kraje rozwijające się. W literaturze funkcjonuje wiele 

kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji krajów. Termin „kraje rozwijające się” został 

wprowadzony do oficjalnej nomenklatury przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

w 1956 roku6. Określenie to uznaje się za tożsamą definicję dla niegdyś używanych sformułowań 

takich jak „kraje ubogie”, „kraje Trzeciego Świata”, „kraje zacofane”, „kraje o niskim poziomie 

rozwoju”, „kraje niedorozwinięte” itp. Weszło ono do oficjalnego i powszechnie stosowanego 

nazewnictwa przejmując znaczenia wspominanych określeń, które w środowisku naukowym 

uznane zostały za stygmatyzujące, budząc negatywny wydźwięk oraz posiadające charakter 

pejoratywny i wartościujący. 

 Od 1971 roku wśród krajów rozwijających się wyróżnia się grupę państw o najsłabiej 

rozwiniętych gospodarkach – tzw. LDC (Least Developed Coutries)7. Głównymi ośrodkami 

badawczymi tworzącymi klasyfikacje krajów o tym profilu są Bank Światowy (World Bank) 

oraz ONZ. Na potrzeby badań w niniejszej pracy za kraje rozwijające się uznano kraje według 

wspomnianej klasyfikacji opracowanej przez Departament Ekonomiczno-Społecznych Analiz 

Ekonomicznych ONZ (Department of Economic and Social Affairs Economic Analysis) 

o statusie LDC. Taka systematyzacja obejmuje listę krajów, która jest aktualizowana co 3 lata. 

Dla potrzeb opracowania przyjęto publikację listy z lutego 2021 r. Według definicji ONZ kraje 

o statusie LDC to: „kraje o niskich dochodach, z poważnymi przeszkodami strukturalnymi w celu 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, podatne na wstrząsy gospodarcze i środowiskowe, mające 

                                                      
6 Deszczyński P., Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Poznań 2001, 

s. 19. 
7 Wieloch J., Kraje rozwijające się w ugrupowaniach integracyjnych, [w:] „Ekonomia Międzynarodowa / 

International Economics”, Gabrielczak P. (red.), nr 9, 2015, s. 42. 
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il.  1. Mapa krajów rozwijających się o statusie tzw. LDC – Least Developed Countries, wg raportu 

przygotowanego przez ONZ na dzień 11.02.2021 z zaznaczonymi lokalizacjami analizowanych obiektów 

architektonicznych. Źródło: Opracowanie własne autora na postawie sporządzonego przez ONZ raportu. 

Por. Oficjalna strona internetowa – United Nations, https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-

country-category/ldcs-at-a-glance.html [dostęp: 01.04.2021]. 

 

 

 
 

il.  2. Lista krajów rozwijających się o statusie LDC wraz z datą dołączenia na ww. listę wg raportu 

przygotowanego przez ONZ na dzień 11.02.2021. Źródło: Opracowanie własne autora na postawie sporządzonego 

przez ONZ raportu. Por. Oficjalna strona internetowa – United Nations, 

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html 

[dostęp: 01.04.2021].

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html
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niski poziom kapitału ludzkiego”8. To najbiedniejsza i najsłabsza grupa w społeczności 

międzynarodowej. Na liście z 2021 roku znalazło się 46 krajów (il.  1, il.  2, s. 10), wśród których 

33 kraje znajdują się w Afryce, 9 w Azji, 1 w Ameryce Łacińskiej oraz 3 na terenie Oceanii. 

Zdecydowana większość krajów to kraje postkolonialne, położone w regionie środkowej Afryki 

Subsaharyjskiej9. Wszystkie przykłady obiektów architektonicznych poddanych badaniom i 

analizie w niniejszej pracy znajdują się na wyżej wymienionych terenach. 

 

Zakres czasowy. Mając na uwadze, że idea stosowności w architekturze i sztuce jest ideą 

ponadkulturową, nie ograniczoną czasem oraz miejscem, w części wprowadzającej nie przyjęto 

ram czasowych oraz terytorialnych. Starano się w niej ukazać zarys idei stosowności w historii 

myśli estetycznej i sztuce budowania, jej postrzeganie, wiele wymiarów oraz przemian 

na przestrzeni wieków. W obecnych czasach, nacechowanych relatywistycznymi tendencjami, 

stosowność w architekturze bywa różnie rozumiana oraz interpretowana. Jednakże, co stara się 

ukazać niniejsza praca, jest także silnie powiązana z międzynarodowymi ruchami i trendami 

kształtującymi się w XX wieku, a szczególnie od lat 60. wraz z narodzinami ruchu Stosownej 

Technologii (Appropriate Technology), którego największa popularność przypadła na lata 70. i 80., 

a którego idee nadal są promowane i odgrywają istotną role. Praca opisuje zagadnienie stosowności 

oraz próbuje ukazać jej cechy oraz wpływ na kształtowanie współczesnej architektury. 

 Przy wyborze przykładów poddane analizie zostały budowle uznawane za dzieła współczesnej 

architektury. Mając świadomość nieścisłości powyższego terminu w zakresie konkretnych dat, 

badaniami objęte zostały realizacje ostatnich dwóch dekad w krajach kwalifikowanych jako 

rozwijające się. 

 

Metoda pracy. Metodyka doboru analizowanych przykładów. Kryteria stosowności. Z uwagi 

na to, iż stosowność jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, studia nad nią objęły dziedziny 

wykraczające poza obszar samej architektury takie jak m.in. historia, filozofia, etyka, historia 

sztuki, etykieta czy ekonomia. Metoda pracy oparta została na podstawie materiału 

bibliograficznego, wykładach teoretyków i samych architektów (spisanych bądź udostępnionych 

online w formie nagrań), opisów autorskich projektów, jak również materiałów graficznych 

(rysunkach technicznych, fotografiach, filmach, schematach), źródłach naukowych dostępnych w 

sieci internetowej, informacjach udostępnionych na oficjalnych stronach pracowni 

architektonicznych, zasobach repozytoriów uczelnianych, międzynarodowych organizacji oraz 

                                                      
8 Definicja opracowana przez Departament Ekonomiczno–Społecznych Analiz Ekonomicznych ONZ. 

Por. Oficjalna strona internetowa – United Nations, https://www.un.org/development/desa/dpad/least-

developed-country-category.html [dostęp: 02.04.2021]. 
9 Afryka Subsaharyjska - część kontynentu afrykańskiego mieszcząca się na południe od Sahary. W obrębie 

Afryki Subsaharyjskiej znajduje się prawie 50 państw. Część na północ od Sahary nazywana najczęściej jest 

Afryką Północną. 
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fundacji. Na ich postawie dokonano próby charakterystyki, systematyki oraz syntezy cech 

architektury stosownej – w ujęciu ogólnym oraz jako architektury bazującej na ideach 

międzynarodowego ruchu Stosownej Technologii. 

 Strukturze pracy odpowiadają kolejno: wyjście od znaczenia terminu stosowności, poprzez 

ukazanie zarysu idei stosowności w historii myśli estetycznej i architekturze, jej różnych 

wymiarów oraz próby określenia ogólnej charakterystyki architektury stosownej. Dalsza część 

rozprawy stanowi opis rozwoju idei stosowności (appropriateness) w XX wieku wskazujący na nią 

jako na naczelny atrybut rozwoju, technologii, sztuki budowania czy ekonomii w rodzących 

się od lat 60. światowych tendencjach. Przedstawiono tło historyczne i nurty prowadzące do 

powstania międzynarodowego ruchu Stosownej Technologii (Appropriate Technology). Podjęto 

próbę opisania jego charakterystyki, twórców z nim utożsamianych, kontrowersji oraz jego 

wpływu na kształtowanie współczesnej architektury w krajach rozwijających się. 

 Metodyka doboru analizowanych przykładów w krajach rozwijających się opiera się na 

związkach architektury w tych miejscach z proklamowanymi ideami ruchu Stosownej Technologii. 

Przede wszystkim ruch ST poruszał tematykę adekwatnego wspierania uboższych społeczności 

zamieszkujących kraje rozwijające się. Dostępność do źródeł prezentujących współczesną 

architekturę we wspomnianych regionach jest ograniczona. Ma na to wpływ wiele czynników 

takich jak m.in. trwające w części miejsc konflikty, występujące katastrofy naturalne. Nierzadko 

spotkać się można się z brakiem uczelni kształcących architektów, a co za tym idzie samych 

licencjonowanych projektantów. Brakuje również miejscowych branżowych czasopism i 

publikacji, jak również jest mniejsze zainteresowanie zagranicznych twórców realizacją tematów 

projektowych w tych rejonach świata.  

 Wybór analizowanych obiektów uwzględniał wspomniane zakresy: terytorialny oraz czasowy. 

Ograniczenia te pozwoliły na znaczne zawężenie ilości dostępnych przykładów do badań. 

Dokonano syntezy cech stosowności ruchu Stosownej Technologii. W odniesieniu do architektury 

w niniejszej pracy obszar badań objął trzy – najsilniej odwołujące się do idei stosowności ruchu ST 

– wymiary: 

1. Wymiar społeczny – rozumiany jako wpływ architektury oraz procesu jej powstawania 

na człowieka i miejscową wspólnotę. 

2. Tradycjonalizm a nowoczesność – jako relacja między zakorzenieniem architektury 

w stosowanych od pokoleń praktycznych rozwiązaniach, a otwartością na współczesny 

język architektury, rozwiązania i technologie. 

3. Warunki naturalne (specyfika danego miejsca) – jako czynnik  wpływający na 

kształtowanie architektury. 

 Uznano, że wybrane przykłady wydają się odpowiednie oraz posłużą w sposób 

egzemplifikacyjny przeprowadzeniu badań nad zagadnieniem idei oraz cech stosowności w 

architekturze. Należy mieć na uwadze, że są to kryteria uzupełniające się, a nie wykluczające. Stąd 
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też analizowane obiekty będą raczej wykazywać się stosownością w wielu wymiarach, a nie 

jedynie w obszarze jednego. 

 

Ograniczenia. W przytoczonych przykładach architektonicznych zauważyć można górującą 

liczebnie ilość obiektów użyteczności publicznej. Przyczyną mniejszej ilości budynków 

mieszkalnych jest fakt, iż zakres terytorialny pracy dotyczy krajów rozwijających się, w części 

których jeszcze do niedawna nie istniał taki zawód jak architekt. Dla przykładu „The Harvard 

Gazette” przywołuje dane z 2013 r., iż na całym kontynencie afrykańskim (obejmującym wszystkie 

kraje, w tym także nie sklasyfikowane jako rozwijające się) zrejestrowanych było 35 tys. 

architektów, wobec 120 tys. odnotowanych w tym samym czasie w samych tylko Włoszech10. 

Według danych Rwandyjskiego Instytutu Architektów (Rwanda Institute od Architects – RIA) 

na rok 2021 r. w całej Rwandzie było 95 uprawnionych do wykonywania zawodu architektów 

i 10 firm architektonicznych11. Znaczna liczba obiektów mieszkalnych w krajach rozwijających się, 

a szczególnie poza największymi miastami, realizowana jest bez udziału projektanta. 

 Mając na uwadze, że przekonanie o stosowności architektury lub jej braku leży także 

u podstaw subiektywnej oceny, w niniejszej pracy nie jest ona analizowana jako kryterium 

osobistej ewaluacji. Niemożność przeprowadzenia takich badań spowodowane jest między innymi 

tym, iż każda z grup oceniających – np. użytkownik, inwestor, architekt, turysta, urzędnik, 

konserwator zabytków – posługuje się własną skalą ocen, terminologią oraz klasyfikacją. 

 

Stan badań 

Wydaje się, że występuje zauważalny brak literatury dotyczącej tematu niniejszego opracowania. 

Istnieją wprawdzie obszerne publikacje obcojęzyczne opisujące wnikliwie temat 

międzynarodowego ruchu Stosownej Technologii (Appropriate Technology), które jednakże nie 

doczekały się tłumaczeń oraz niezależnych rozpraw w języku polskim. W Polsce dostrzegalna jest 

luka w zakresie takich badań, tym bardziej w odniesieniu do krajów rozwijających się. Z uwagi na 

wielowymiarowość tematyki badania wymagały przestudiowania literatury, którą można podzielić 

na trzy grupy tematyczne: 1. Poruszająca temat stosowności w ujęciu interdyscyplinarnym (w tym 

filozoficznym jako jednej z odmian piękna, etycznym, kulturowym, w historii sztuki 

i architektury itd.); 2. Ruchu Appropriate Technology oraz jego wpływu na architekturę; 

3. Architektury współczesnej w krajach rozwijających się. 

 Wśród publikacji poruszających temat stosowności w historii myśli estetycznej i architekturze 

nieocenioną wartość stanowią prace Władysława Tatarkiewicza: Dzieje sześciu pojęć : sztuka, 

                                                      
10 Ireland C., Dynamic Africa, „The Harvard Gazette”, 13.03.2013, [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/03/dynamic-africa/, dostęp: 18.06.2019]. 
11 Wg. listy licencjonowanych architektów i firm architektonicznych RIA. Por. Rwanda Institute of Architects: 

Licensed architects & architecture firms (2021), RIA.RW, https://ria.rw/wp-content/uploads/2021/04/RIA_List-

of-licensed-Architects-Architectural-Firms_2021.pdf [dostęp: 21.04.2021]. 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/03/dynamic-africa/
https://ria.rw/wp-content/uploads/2021/04/RIA_List-of-licensed-Architects-Architectural-Firms_2021.pdf
https://ria.rw/wp-content/uploads/2021/04/RIA_List-of-licensed-Architects-Architectural-Firms_2021.pdf
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piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne (Warszawa 1975), Historia estetyki, 

(Warszawa 1985), jak również O filozofii i sztuce (Warszawa 1986). Wartym wspomnienia są także 

pozycje Umberta Eco takie jak Historia piękna (Poznań 2005), Sztuka (Kraków 2008), Piękno 

Rogera Scrutona (Łódź 2018) oraz Moniki Worsowicz O „duchu stosowności" (Łódź 2013). Temat 

stosownej architektury można odnaleźć u Witruwiusza (Marcus Vitruvius Pollio) O architekturze 

ksiąg dziesięć. Za osobę, która na przestrzeni ostatnich kilku dekad w Polsce przypomniała pojęcie 

stosowności w architekturze oraz jego historię – poza wspominanym Władysławem 

Tatarkiewiczem – uznawany jest Piotr Krakowski, który był pomysłodawcą oraz inicjatorem 

sympozjum naukowego pt. „Architektura stosowna”. Jego owocem jest ważna publikacja związana 

z tym zagadnieniem Architektura stosowna (maszynopis powielany, Kraków 1990) zawierająca 

referaty stanowiące materiały pokonferencyjne z X Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej 

Architektury Współczesnej zorganizowanego w Mogilanach w dniach 15–18 listopada 1989 r. 

przez Komisję Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

 Istotny zbiór stanowią zagraniczne opracowania opisujące ruch Stosownej Technologii 

(Appropriate Technology), który obejmuje wiele dziedzin, w tym sztukę budowania. Spośród nich 

wyróżnić należy takich autorów i tytuły jak: Witold Rybczyński – Paper Heroes: Appropriate 

Technology: Panacea or Pipe Dream? (GardenCity/New York 1980); Kelvin W. Willoughby –

 Technology choice: A critique of the appropriate technology movement (Boulder 1990); Raphael 

Kaplinsky – The economies of small: Appropriate technology in a changing world (London 1990); 

oraz dwie pozycje autorstwa Nicolasa Jéquiera i Gerada Blanca Appropriate Technology Directory 

(Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 1979) oraz The World 

of Appropriate Technology (Paris: Organization for Economic Cooperation 

and Development 1983). Pozycją, która wywarła ogromny wpływ na rozwój idei stosowności oraz 

ruchu Stosownej Technologii jest przetłumaczona na język polski książka Ernsta Friedricha 

Schumachera Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś 

znaczy (Warszawa 1981)12. 

 Do ważnych opracowań opisujących architekturę w krajach rozwijających się oraz 

poruszających temat stosowności należą pozycje Hassana Fathye’go. W szczególności zaliczyć 

do nich można takie tytuły jak Architecture for the Poor : An Experiment in Rural Egypt 

(Chicago 1973), Memorandum on the creation of The International Institute for Appropriate 

Technology (Kair 1978) oraz pozostałe wymienione w bibliografii publikacje egipskiego architekta. 

Do istotnych pozycji należy zaliczyć książki Johna F.C. Turnera Freedom to Build: Dweller control 

                                                      
12 Wskazane jest także odnotowanie prac związanych z tematyką stosownej technologii i architektury, do których 

– mimo starań – nie udało się autorowi dotrzeć. Mogą one stanowić cenne uzupełnienie z punktu widzenia 

zagadnienia niniejszej pracy. Należą do nich książka Virginii Gangemi Architettura e technologia appropriata 

(Milano 1985) oraz artykuły Rogera Katana Vers une architecture appropriée / Toward an Appropriate 

Architecture (“Techniques et architecture”, Grenoble 1982, s. 67–73) i Caroli Testy Appropriate Architecture 

(“Alam al-Bena’a”, nr 97, 1989). 
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of the Housing Process (współautorem jest Fitcher R., New York 1972) oraz Housing By People: 

Towards Autonomy in Building Environments (Londyn 1976), pozycję Richardsa J. M., 

Serageldina I., Rastofera D. Hassan Fathy, (Singapore 1985). 

 Nieocenione pod względem analiz współczesnych obiektów architektonicznych w krajach 

rozwijających się są oficjalne, udostępniane on-line raporty przygotowane przez wysłanników Aga 

Khan Award for Architecture (AKAfA) On-site Review Report. Stanowią one rozległą analizę danej 

budowli po minimum roku oddania jej do użytkowania. Z uwagi na fakt, że wiele krajów 

rozwijających się znajduje się na obszarach gdzie dominującą religią jest islam (fundacja Aga Khan 

przyznaje nagrody w dziedzinie architektury wzniesionych na potrzeby mieszkańców krajów i 

regionów muzułmańskich) stanowią one znaczącą, pełną krytycznego spojrzenia wartość 

względem analizowanych realizacji, których część była nominowana do AKAfA. 

 Warto również wspomnieć o wydaniach tematycznych dotyczących realizacji w krajach 

rozwijających się czasopism oraz samych artykułach w magazynach. Wśród nich winno się 

przytoczyć takie tytuły jak: „Alam al-Bena’a” (1980–1999), „African Design Magazine”, 

„Casabella” (w szczególności publikacje autora Camillo Magni), „Domus”, „Architectural 

Record”, „Lotus”, „GA Document”, „Detail”. Namiary do konkretnych wydań i numerów 

odnotowano w przypisach oraz w wykazie literatury. Także katalogi lub publikacje związane z 

muzealnymi wystawami stanowią wartość dla tematu. W tym miejscu należy wymienić takie 

pozycje jak: Bernarda Rudolfsky’ego Architecture Without Architects : A short Introduction to Non-

Pedigreed Architecture (New York 1964) czy Andresa Lepika (red.) Small Scale, Big Change: New 

Architectures of Social Engagement (New York 2010). 

 Wartym nadmienienia jest fakt, że rozproszone informacje dotyczące poszczególnych, 

poddanych analizie, obiektów w krajach rozwijających się znajdują się głównie w zagranicznej 

literaturze, nielicznych magazynach architektonicznych o zasięgu międzynarodowym oraz portach 

internetowych poświęconych zbliżonej tematyce. Nieocenionym źródłem wiedzy są serwisy 

internetowe organizacji pozarządowych (NGO) i instytucji (często będących inwestorami), 

repozytoria uczelniane, nagrania wykładów teoretyków oraz samych architektów udostępnionych 

online w formie nagrań video, oraz artykuły i oficjalne strony internetowe z opisami autorskimi 

samych twórców. Należy zaznaczyć, iż wszystkie cytaty z obcojęzycznych publikacji, jeśli nie 

oznaczono inaczej, autor podaje we własnym przekładzie. Opracowania, które posłużyły do 

przeprowadzeniu studiów nad architekturą stosowną odnotowano w przypisach oraz w wykazie 

literatury dostępnym na końcu niniejszej pracy. 
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II WPROWADZENIE – ZARYS IDEI STOSOWNOŚCI W HISTORII MYŚLI 

ESTETYCZNEJ I ARCHITEKTURZE 

 

Terminy – stosowność, architektura stosowna 

 

Hippiasz do Sokratesa: 

Zgodzimy się, że co jest stosowne do jakiejś rzeczy, to też ją czyni piękną. (…)  

Ależ stosowność, Sokratesie, sprawia, że rzeczy i są, i wydają się piękne, jeśli ona jest. 

Platon13 

 

Współcześnie termin stosowności zestawiany jest przeważnie w odniesieniu do norm związanych 

z obyczajowością oraz etykietą w różnych kontekstach społecznych i kulturowych14. Kojarzony 

i łączony jest z właściwym sposobem zachowania oraz sztuką życia zgodną z panującymi 

kanonami oraz obyczajami towarzyskimi i moralnymi. Stosowność jest jednak zagadnieniem 

interdyscyplinarnym. Jest powiązana z takimi dziedzinami jak filozofia, literatura, sztuka, 

architektura, etykieta czy retoryka. Posiłkując się definicjami słownikowymi określenie 

„stosowności” równoznaczne jest z „byciem”: „odpowiednim, pasującym do czegoś”15; „takim, jak 

wymaga sytuacja”16; „takim, który najlepiej się nadaje, odpowiada czemuś, przystaje do sytuacji 

i okoliczności”17. To jednak pojęcia niejednoznaczne i złożone. Wydają się klarowne, a ich 

znaczenie zrozumiałe, jednakże próba ich jednoznacznego zdefiniowania w odniesieniu do 

architektury automatycznie rodzi kluczowe pytania – wobec czego lub/i wobec kogo? Stosowny 

bowiem oznacza stosujący się do przyjętych reguł/norm, a zatem stosowność w kontekście 

architektury, podobnie jak w innych dziedzinach, należy rozpatrywać wobec określonego 

kryterium. Może nim być miejsce, wydarzenie, osoba, zwyczaj, tradycja lub inne uwarunkowanie. 

 Słownik synonimów za bliskoznaczne znaczeniu „stosowny” uznaje określenia: „adekwatny, 

bez zarzutu, należyty, słuszny, trafny, wartościowy”18. Wskazane zwroty budzą pozytywne 

skojarzenia będące elementem wartościującym i właściwą (stosowną) odpowiedzią/reakcją, a co za 

tym idzie cechą architektury. Jeżeli coś uznawane jest za stosowne zyskuje wartość, a z czasem 

nawet może uczynić to powszechnie uznanym wzorcem, mocą prawną, konwencją itp. Tyczy się 

                                                      
13 Platon, Hippiasz Większy, [w:] Platona Hippiasz Mniejszy ; Hippiasz Większy ; Ion, przeł. Witwicki Wł., 

Warszawa 1958, s. 90, 97. 
14 Takie rozumienie i podejście dobrze ilustruje definicja hasła „stosowność” np. w Słowniku Współczesnego 

Języka Polskiego (Warszawa 2000), która podaje: „zgodność bycia z czymś, odpowiedniość, przystawanie 

czegoś do sytuacji, wymagań, okoliczności; Stosowność stroju, zachowania. Stosowność żartów, słów”. 

Por. Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Dunaj B. (red.), Warszawa 2000, hasło: „stosowność”. 
15 Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Markowski A. (red.), Warszawa 2000, hasło: „stosowny”. 
16 Inny słownik języka polskiego PWN, Bańko M. (red.), Warszawa 2000, hasło: „stosowny”. 
17 Słownik współczesnego języka polskiego, Dunaj B. (red.), op. cit., hasło: „stosowny”. 
18 Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET, 

https://synonim.net/synonim/stosowny [dostęp: 20.09.2020], hasło: „stosowny”. 

https://synonim.net/synonim/stosowny
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to również architektury oraz jej przepisów. Jednakże trudności przy ocenie stosowności danego 

dzieła może sprawiać jego wielowymiarowość, jak również to, iż może być ono różnie osądzane w 

zależności od wyrażającego opinię podmiotu. Jak zauważa Patrycja Pałka: „Kategoria 

STOSOWNOŚCI [pisownia oryginalna – przyp. aut.] jest wynikiem wydzielenia z obrazu świata 

tego fragmentu, w którym człowiek widzi siebie jako istotę umiejącą się zachowywać i robić różne 

rzeczy we właściwy sposób w zależności od miejsca, czasu i okoliczności. Jednak stosowność 

człowiek odnosi nie tylko do siebie, ale również według tego kryterium rozumie i ocenia pozostałe 

materialne czy duchowe składniki rzeczywistości. (…) Pojęcie STOSOWNOŚCI odnosi się zatem 

do właściwego klasyfikowania i działania względem osoby, miejsca, czasu, przedmiotu 

czy wydarzenia. To właściwe postępowanie i odbieranie różnych faktów leży zarówno u podstaw 

subiektywnej oceny, jak i opinii społecznej, a także ustalonej normy prawnej czy religijnej”19. 

Znakiem tego czynnikiem decydującym o stosowności w architekturze jest indywidualny, 

jak również powszechny ogląd (wartościowanie) oraz wzorzec – np. architektoniczny, regulacja 

prawna, norma, zasada itp. 

 Pojęciu stosowności Władysław Tatarkiewicz poświęcił wiele miejsca w swoich publikacjach 

uznając ją za jedną z odmian piękna20. Posługując się wyrażeniem „odpowiedniości” przypomina, 

że Grecy przypisywali jej nazwę prépon21, Rzymianie posługiwali się określeniem decorum, 

którego drugim odpowiednikiem w języku łacińskim było także aptum. „Dziś mówi się raczej 

o stosowności, (…) Zmieniła się terminologia, ale samo pojęcie trwało i trwa”22 – wyjaśnia. 

Analogicznemu postrzeganiu sprzyjają także inni naukowcy zgłębiający temat stosowności w 

kontekście różnych dyscyplin23. W odniesieniu do greckich i łacińskich korzeni na przestrzeni 

wieków języki narodowe w kulturze europejskiej wykształciły następujące określenia stosowności. 

W języku niemieckim pojawiają się takie pojęcia jak – Angemessenes, Schickliches, Konvenienz; 

język angielski wykształcił – appriopriatenes, propriety, fittingness; w języku francuskim 

pojawiają się terminy – bienséance, convenance, decoré; zaś we włoskim – decòro, convenienza24. 

W staropolszczyźnie posługiwano się pojęciem „przystojności”, które współcześnie w tym 

kontekście wydaje się być niezrozumiałym i nieużywanym. 

 Sam termin „architektura stosowna” jest pojęciem sędziwym. Pojawia się już na kartach 

                                                      
19 Pałka P., Rozwój i zmiany semantyczne leksemów godny, grzeczny i przystojny w perspektywie kognitywnej, 

„Język Polski”, R. 84, z. 3, 2004, s. 180. 
20 Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć : sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, 

Warszawa 1975, s. 179–191. 
21  Poza określeniem prépon w odniesieniu do stosowności w starożytnej Grecji używano również innych 

określeń, takich jak τò οíκεĩον (tó oikeion), τό προσῆκον (tó proshḗkon), αρμόττον (harmótton). W łacinie 

pojawiają się także terminy – accomodatum, decens, prioprium. 
22 Stosowność Tatarkiewicz W. tytułuje jako „odpowiedniość”, której poświęca jeden z podrozdziałów w książce 

uznając ją jako jedną z odmian piękna. Por. Tatarkiewicz W., op. cit., s. 186-191. 
23 M. in. prof. Monika Worsowicz podobnie zauważa pisząc: „To, co starożytni Grecy zazwyczaj określali jako τò 

πρέπον (tó prépon), zaś łacińscy autorzy aptum lub decorum, a co w języku polskim zyskało miano 

<<stosowności>>”. Por. Worsowicz M., O „duchu stosowności" : Teoria retoryczna a współczesna praktyka 

medialna, Łódź 2013, s. 29. 
24 Worsowicz M., op. cit., s. 29 (przypis nr 10). 
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pierwszego traktatu dotyczącego sztuki budowania autorstwa Witruwiusza25. Stosowność 

występuje w nim jako jeden z fundamentalnych elementów składowych dobrze zaprojektowanej 

architektury. Na przestrzeni wieków idea stosowności wielokrotnie wybrzmiewała w literaturze tej 

dyscypliny. Pojawiała się ze zróżnicowaną intensywnością w zależności od czasów i panujących 

tendencji. Dodatkowo architekci zawsze poszukiwali uprawnionych przyczyn pojawienia się 

budynku oraz nadania mu odpowiedniego (stosownego) wyrazu. Stosowność w architekturze nie 

została jednoznaczne zdefiniowana. Nie wykształcił się również taki styl czy kierunek, który 

można by definitywnie określić mianem „architektury stosownej” i podać jedną, ogólnie przyjętą 

definicję. Architektura określna mianem stosownej jest czymś znaczniej bardziej złożonym niż 

można by to wytłumaczyć za pomocą jednego słowa lub prostej definicji. 

 

Stosowność w sztuce. Geneza idei 

 

Sokrates: 

(…) każdą rzecz, jaką posługuje się człowiek, 

uważamy za piękną i dobrą ze względu na to, 

 co ją czyni przydatną do celu [stosowną]. 

Ksenofont26 

 

Przyjmuje się, że pierwszym, który wprowadził pojęcie stosowności w odniesieniu do myśli 

estetycznej był Sokrates27. Według Sokratesa piękno miało opierać się na harmonii przedmiotu, 

jego naturze oraz celowi, któremu ma służyć. Twierdził, że rzecz jest piękna, gdy jest stosowna – 

tj. dostosowana do swego przeznaczenia, natury, czasu i warunków28. Odróżniał to, co jest piękne 

poprzez dostosowanie do swojego przeznaczenia (prépon, aptum, decorum), od tego, co jest piękne 

samo w sobie z estetycznego punktu widzenia (pulchrum). Jego uczeń Platon – autor słynnej triady 

„Prawda. Dobro. Piękno” – był zdania, iż są one najwyższymi ideami i wartościami w życiu 

człowieka. W dziele Hippiasz większy w usta Hippiasza w dialogu z Sokratesem umieszcza pięć 

definicji piękna – piękno „to stosowność”, „to przydatność”, „to użyteczność”, „to przyjemność dla 

oczu i uszu”, „to przyjemna pożyteczność”29. Jak zauważa Tatarkiewicz definicja piękna według 

Platona tak naprawdę sprowadza się do dwóch składników: piękno to stosowność oraz piękno 

                                                      
25 Tym traktatem jest pochodzący z I w p.n.e. O architekturze ksiąg dziesięć Witruwiusza (Marcus Vitruvius 

Pollio). Rozwinięcie tematu w kolejnych działach pracy – od s. 20. 
26  Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, III. Cyt. za: Eco U., Historia piękna, przeł. Kuciak A., Poznań 2005, 

s. 48. 
27 Styka J., Kategoria stosowności (decorum) w rzymskiej teorii literackiej, „Prace Komisji Filologii Klasycznej”, 

nr 23, 1995, Turasiewicz R. (red.), s. 85, oraz Michałowska T., Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans, Wrocław 2007, s. 250. Cyt za: Worsowicz M., op. cit., s. 30 (przypis 12). 
28 Tatarkiewicz W., Historia estetyki, Warszawa 1985, s. 103. 
29 Platon, op. cit., s. 90, 98, 132, 141, 115. 
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to przyjemność dla oczu i uszu30. W antyku łacińskie określnie decorum (w tłumaczeniu 

m.in. „to, co jest stosowne, właściwe, przystojne”)31 kojarzone jest w głównej mierze z poetyką 

oraz retoryką, choć później także objęło inne dziedziny sztuki. O tzw. zasadzie decorum wspominał 

Arystoteles – uczeń Platona – jako o zasadzie zgodności treści z formą w kontekście dzieła 

literackiego. Dzieło miała cechować zasada stosowności objawiająca się w jedności stylistycznej32. 

Ta myśl była później rozwijana m.in. przez Cycerona i Horacego. 

 Podsumowując, w szerszym pojmowaniu obejmującym także sztukę i architekturę stosowność 

bywała rozumiana jako jedna z dwu postaci piękna, nazywanym także tzw. pięknem dwojakim33. 

Niezależnie od nomenklatury pierwsze ujęcie odnosić się miało do piękna samej formy 

(estetycznego wyrazu), zaś drugie właśnie odnosiło się do piękna stosowności – 

tj. na dostosowaniu dzieła do jego przeznaczenia. Stosowność uznawana bywa za najskromniejszą 

odmianą piękna34. Nie jest tą jej cechą, która wywołuje silne emocje – wzrusza, szokuje, 

zachwyca itp. Uznawana bywa za tryb działania, który czyni świat powiązany ze sobą, 

współpracujący i od siebie współzależny35. Zdaje się raczej sprawiać, że pojmujemy, iż coś jest 

„na swoim miejscu”. Być może w kontekście architektury trafnie i intuicyjnie – nie przywołując 

samego pojęcia stosowności – ujął tę właściwość Peter Zumthor w słowach: „Istnieje dla mnie 

piękne milczenie budowli, które łączę z takimi pojęciami jak opanowanie, oczywistość, trwanie, 

obecność, spójność, ale także ciepło i zmysłowość; być samym sobą, być budynkiem, nie 

przedstawiać czegoś, tylko czymś być”36. 

 

Witruwiusz. Początki architektury stosownej 

 

Decor, czyli stosowność w budowli, polega na 

nienagannym wyglądzie całości skomponowanej 

z poszczególnych elementów uznanych za dobre. 

Witruwiusz (Marcus Vitruvius Pollio)37 

 

„Architektura stosowna” czy też „stosowność w architekturze” są pojęciami wiekowymi. Jak się 

przyjmuje, wywodzą się przynajmniej od Witruwiusza, który posłużył się nimi na kartach traktatu 

                                                      
30 Tatarkiewicz W., op. cit., s. 117. 
31 Słownik łacińsko–polski : łacina w nauce i kulturze, Pieńkos J. (red.), Warszawa 1996, hasło: „decorum”. 
32 Zasadę decorum i stosowności w retoryce dogłębnie analizuje prof. Worsowicz M. w książce O „duchu 

stosowności”. Por: Worsowicz M., op. cit.  
33 Tatarkiewicz W., Dzieje…, s. 186, 189. 
34 Lenartowicz K., O etykę architektury, [w:] „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie 

/ Urbanity and Architecture Files”, Kosiński W., Zachariasz A. (red.), t. XLVIII, Kraków 2020, s. 18. 
35 Ibidem, s. 8. 
36 Zumthor P., Myślenie architekturą, przeł. Kożuch A., Kraków 2010, s. 34. 
37 Witruwiusz (Marcus Vitruvius Pollio), O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. Kumaniecki K., Warszawa 1955, 

s. 15. 
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O architekturze ksiąg dziesięć38. Rzymianin wymienia stosowność jako jeden z sześciu atrybutów 

dobrze zaprojektowanej architektury. Pisze: „Architektura składa się z ordinatio, które Grecy taxis 

zowią, z dispositio zwanego przez nich diathesis, z eurythmii, z symetrii, z decor i z distributio po 

grecku zwanej oikonomia”39. Wymienione komponenty architektury oznaczają: 

– Ordinatio – uporządkowanie. Polega na pełnym umiaru ułożeniu poszczególnych części 

budowli i ustaleniu proporcji całego dzieła; 

– Dispositio – odpowiednie rozmieszczenie elementów budowli. Pozwala ono uzyskać 

wykwint dzieła i jego jakość; 

– Distributio – właściwe podejście do ekonomii budowania; 

– Eurythmia – wyraża się w pełnym wdzięku wyglądzie budowli oraz właściwym 

zestawieniu poszczególnych jej części, które sprawiają wrażenie harmonijnej całości 

na odbiorcy; 

– Symmetria – harmonijna zgodność i współzależność między elementami budowli 

a całością; 

– Decor – stosowność. 

 Jako obywatel Rzymu wyrażając się w języku łacińskim posłużył się pojęciem decor40, które 

zanim uzyskał nowożytne znaczenie związane z dekoracją (ozdobą) w przeszłości odnosiło się 

do stosowności. 

 Jak zauważa Władysław Tatarkiewicz pierwsze trzy z wyżej wymienionych komponentów 

architektury odnoszą się do mocy i użyteczności, zaś ostatnie trzy do piękna bezpośrednio. 

Przy czym symmetria stanowi obiektywne uwarunkowanie piękna, eurytmia psychologiczne, 

a decor społeczne uwarunkowanie41. Jednakże Antonio Monestiroli odnotowuje, iż decor, 

eurythmia i symetria to kryteria ściśle dotyczące formy, za którymi kryje się ważny cel: forma 

każdej budowli powinna wyrażać jej tożsamość42. Objaśniając czym jest wspomniany decor 

budowli Witruwiusz zapisuje: „Decor, czyli stosowność w budowli, polega na nienagannym 

wyglądzie całości skomponowanej z poszczególnych elementów uznanych za dobre”43. Rozwija 

tę enigmatyczną myśl wskazując na trzy czynniki, które decydują o stosowności architektury: 

– Thematismos – tradycja/porządek rzeczy/założenie44: 

                                                      
38 Ibidem. 
39 Ibidem, s. 15. 
40 Wg słownika języka łacińskiego termin decor (decoris) oznacza: „to, co stosowne <odpowiednie>, stosowność, 

odpowiedniość, trafność; stosowny sposób, właściwość <kształt; forma>”. Por. Słownik łacińsko–polski, 

Korpanty J. (red.), Warszawa 2001, hasło: „decor (decoris)”. 
41 Tatarkiewicz W., Historia…, s. 255. 
42 Monestiroli A., Osiem definicji architektury [Otto definizioni di architettura], [w:] „Pretekst : Zeszyty Katedry 

Architektury Mieszkaniowej”, nr 1, 2004, s. 9. 
43 Witruwiusz (Marcus Vitruvius Pollio), op. cit., s. 15. 
44 Określenie użyte przez Witruwiusza thematismos różnie bywa tłumaczone. Jako „tradycja” – 

Por. Tatarkiewicz W., Historia…, s. 255. Jako „porządek rzeczy” – por. Witruwiusz (Marcus Vitruvius Pollio), 

O budownictwie ksiąg dziesięć, t. 1, przeł. hr. Raczyński Ed., Wrocław 1890, s. 33. Jako „założenie” – 

por. Witruwiusz (Marcus Vitruvius Pollio), O architekturze…, przeł. Kumaniecki K., s. 15. 
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 Stosowność polegająca na thematismos odnosi się do odpowiedniego wyglądu oraz 

relacji formy z funkcją budowli, które powinny wynikać z przyjętych zwyczajów i tradycji. 

To czynnik odnoszący się do kulturowych uwarunkowań. Wiązł się z doborem jednego 

z trzech obowiązujących wówczas porządków architektonicznych przejętych po Grekach. 

Witruwiusz stosowność architektury ukazuje m.in. na przykładzie doboru odpowiedniego 

stylu do architektury świątyń dedykowanych Minerwie, Marsowi czy Heraklesowi. 

Ze względu na ich przymiot „męstwa” – jak tłumaczy – należy budować „bez upiększeń”, 

a porządkiem najstosowniejszym będzie dorycki uchodzący za ten poważny i dostojny.  

– Consuetudo – zwyczaj: 

 Stosowność architektury osiąga się przez spójność/integralność architektury opartej 

na panujących zwyczajach. Podobnie jak thematismos ten czynnik odnosi się 

do kulturowych uwarunkowań. Witruwiusz wspomina, że nie wolno mieszać stylów 

(porządków) architektonicznych w obrębie jednego budynku. Aspekt integralności ilustruje 

na przykładzie przedsionków prowadzących do wnętrz świątyń. Jeżeli świątynia posiada 

„wspaniałe wnętrza” to należytym jest według autora by i przedsionki były „harmonijne 

i ozdobne”45. 

– Warunki naturalne: 

 Stosowność architektury otrzyma się poprzez uszanowanie właściwości miejsca 

z uwzględnieniem jego klimatu, stron świata itp. To kryterium, które należałoby 

zakwalifikować już jako nie kulturowe, lecz typowo architektoniczne sensu stricto. 

Dla przykładu Witruwiusz opisuje, że stosowność osiąga się m.in. poprzez wybór 

najodpowiedniejszego miejsca na lokalizację budowli. Do nich zalicza m.in. zdrową 

okolicę oraz wskazuje po czym ją poznać. Także o stosownej orientacji budowli bądź jej 

części decydować powinny strony świata, które to mają związek z odpowiednim 

doświetleniem użytkowanych przestrzeni. Autor m.in. za właściwe wskazuje wschodnie 

światło dla sypialni i bibliotek, dla łaźni i „izb zimowych” zachodnią ekspozycję, zaś dla 

galerii obrazów zaleca rozproszone światło, czyli lokalizację tych pomieszczeń od 

strony północnej. 

 

 Wobec powyższego, zdaniem Witruwiusza, obok użyteczności i trwałości, to właśnie piękno –

 współtworzące słynną witruwiańską triadę – było jednym z fundamentalnych pojęć, jakie stosował 

w rozważaniach nad architekturą. Nie wyrażało się ono jedynie poprzez piękno formy 

w rozumieniu wyrazu estetycznego, ale i stosowności. W Witruwiusza teorii architektury 

zachowana była równowaga miedzy pięknem czysto formalnym, a funkcjonalnym. Stosowność 

wyrażać się miała w odpowiednim wyglądzie budowli, którego styl wynikać miał z panujących 

                                                      
45  Witruwiusz (Marcus Vitruvius Pollio), O architekturze…, przeł. Kumaniecki K., s. 16. 
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zwyczajów i tradycji, w jej integralności oraz w poszanowaniu do warunków naturalnych miejsca 

i klimatu. Zatem od samego początku architektura stosowna wiązana była z wymiarem 

społecznym, kulturowym (odwołującym się do tradycji i przyjętych zwyczajów), jak również 

architektonicznym (uwzględniającym specyfikę danego miejsca). 

 

Wybrane zagadnienia 

Stosowność odmianą piękna. Zasada zgodności z celem 

 

Piękno w szerokim znaczeniu jest cechą wspólną 

piękna w znaczeniu węższym oraz odpowiedniości [stosowności]. 

Ulryk ze Strasburga46 

 

Na przestrzeni wieków relacja między pięknem formy, a pięknem stosowności wyrażana była na 

różne sposoby. Temat stosowności podejmowało liczne grono filozofów, teologów, myślicieli. 

Od czasów antycznych w traktatach dotyczących myśli estetycznej przez cześć autorów 

stosowność uważana była za odmianę piękna, przez innych za wartość pokrewną pięknu, ale od 

niego różną. Jeszcze inni nie wiązali jej z pięknem. Towarzyszyły temu kontrowersje dotyczące 

obiektywizmu i subiektywizmu w teorii piękna. Jedni wyrażali pogląd uznający piękno za wartość 

absolutną i uniwersalną, podlegającą zgodności z odwiecznymi prawami. Innym bliższe było 

indywidualistyczne podejście uznające, że piękno polega na dostosowaniu 

do każdorazowych warunków47. Dla starożytnych to symmetria (gr.)/pulchrum (łac.) były 

dziedziną piękna uniwersalnego, absolutnego i obiektywnego (tzw. ładności), zaś 

prepon (gr.)/aptum (łac.)/decorum (łac.) czyli stosowność piękna subiektywnego, indywidualnego 

i względnego. Decorum pierwotnie odnoszone było jedynie do dostosowaniu do przeznaczenia, 

któremu dany przedmiot/dzieło/budynek miały służyć. Dopiero z czasem (od późniejszego antyku) 

zaczęto rozpatrywać stosowności szerzej jako zależną od pro persona, tempore, loco, causa, 

tj. od osoby, czasu, lokalizacji i przyczyny. 

 Utożsamianie piękna ze stosownością można także zauważyć u średniowiecznych 

scholastyków oraz u myślicieli renesansowych – między innymi u św. Augustyna oraz Ulryka 

ze Strassburga48. Również Umberto Eco w Historii piękna, jako jedną z jego odmian przywołuje 

zasadę zgodności z celem, do którego przeznaczona jest określona rzecz49. Czyni to w odniesieniu 

                                                      
46 Tatarkiewicz W., Dzieje…, s. 203. 
47 Tatarkiewicz W., Historia…, s. 103–104. 
48 Dla przykładu w średniowieczu w niezachowanym dziele „De pulchro et apto” św. Augustyn zestawia pojęcia 

piękna (pulchrum) i stosowności (aptum), co wyrażone zostało w tytule pracy. To rozróżnienie kontynuował 

Albert Wielki, a jego uczeń Ulryk ze Strasburga pisał, iż „decor est communis ad pulchrum et aptum”, co – jak 

opisuje Tatarkiewicz – należałoby przetłumaczyć: „piękno w szerokim znaczeniu jest cechą wspólną piękna w 

znaczeniu węższym oraz odpowiedniości [stosowności]”. Por. Tatarkiewicz W., Dzieje…, s. 203. 
49  Eco U., op. cit., s. 88–89. 
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do dojrzałej fazy myśli średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza z Akwinu, który w Sumie 

teologicznej stwierdza: „Każdy artysta chce nadać swojemu dziełu najlepszą budowę, ale nie 

w sensie absolutnym, a tylko przez odniesienie do celu”50. Akwinata posługuje się także 

przykładem kryształowego młota. Nazywa go brzydkim, gdyż niezależnie od piękna 

powierzchniowego materiału (kryształu), wydaje się niestosowny do funkcji, którą winien pełnić. 

Podobny przykładem dotyczącym stosowności posłużył się kilkanaście wieków wcześniej Sokrates 

wspominając, iż odpowiedni kosz na śmieci jest piękniejszy od złotej tarczy, która ze względu 

na delikatny kruszec nie jest stosowna do obrony51. 

 W dobie odrodzenia stosowność (decor/decorum) w odniesieniu do myśli estetycznej miała 

zejść na dalszy plan. Większy nacisk kładziono na aspekt piękna w kontekście formalnym, 

tj. idealnych proporcjach, harmonii, ładzie itp. Twórcy renesansowi wzorowali się na trzech 

starożytnych porządkach, w oparciu o które starano się stworzyć podstawy dla architektury. 

Pojawiają się jednak zapisy poruszające temat stosowności w architekturze m.in. u Leona Battisty 

Albertiego52. 

 W okresie baroku temat stosowności podnosił między innymi Giovanni Lorenzo Berniniego53. 

W tym czasie w teorii architektury pojawia się – analogiczne jak to miało miejsce w starożytności 

w odniesieniu do bóstw – przypisywanie budownictwu sakralnemu stosownych porządków 

architektonicznych korelujących z życiorysami i charyzmatami świętych Kościoła54. W swoim 

                                                      
50  Tomasz z Akwinu Św., Suma teologiczna, I, 91, 3. Cyt. za: Ibidem, s. 89. 
51 Tatarkiewicz W., Historia…, s. 117–118. 
52 Leon Battista Alberti twierdził, iż jednym z głównych wyznaczników dobrej architektury jest zasada decorum, 

ponieważ w dziele „wszystko powinno być na właściwym miejscu, aby ludzie patrząc na nie, nie znaleźli 

w nim nic nieodpowiedniego [niestosownego]”. Por. Frommel S., Die Kodifiezierung von Architektonischen 

Formen in Traktaten der Renaissance, [w:] La codification. Perspectives transdisciplainaires, oprac. 

Kamecke G., Le Rider J., Paris 2007, s. 105. Cyt. za: Krasny P., Ornament i dekor. Kilka uwag o znaczeniu 

pojęć w nowożytnej teorii sztuki, [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki, Daranowska–Łukaszewska J., 

Dworzak A., Betlej A. (red.), Warszawa 2015, s. 42. 

 Piękno i stosowność budowli wyrażane miały być poprze łączenie detali w taki sposób, aby tworzyły 

skończoną całość, by żaden z elementów składowych nie mógł być podmienionym. Alberti podkreślał, 

że budowla jest piękna, jeżeli odpowiada swojemu przeznaczeniu. W dziele Ksiąg dziesięć o sztuce budowania 

wyraża zdanie, iż dekoracja użyta w nadmiarze oraz nietrafnie usytuowana wywołuje nieprzyjemny efekt oraz 

trwoni „trud śmiertelnych i pot ludzki dla rzeczy niestosownych”. Por. Alberti L. B., Ksiąg dziesięć o sztuce 

budowania, przeł. Biegańska I., Warszawa 1960, s.260–261. Cyt. za: Krasny P., op. cit., s. 43. 
53 W jednym z tekstów Giovanni Lorenzo Berniniego zauważa, iż „żadna rzecz nie zasługuje na miano dobrej 

i pięknej, w którejkolwiek ze sztuk, jeśli nie współistnieją w niej wszystkie istotne elementy sztuki. 

W przypadku architektury (…) jeśli nie ma w nim porządku, symetrii, dyspozycji, dystrybucji, eurytmii, dekoru 

[stosowności] i świateł (które to rzeczy są elementarnymi i istotnymi przymiotami architektury), słusznie nie 

zasługuje ono na uznanie i sławę. (…) piękno nie jest niczym innym, jak współbrzmieniem wszystkich części, 

zestawionych ze sobą w zgodzie z proporcją i dekorem, tak że komponują się one w integralną i elegancką 

całość (...)”. Por. Bernini G. L., Dicorso sopra il disegno della faciata del Duomo di Milano che si va in questo 

tempo ergendo, [w:] Faggiolo Dell'Arco M., Berniniana. Novità sul regista del barocco, Milano 2002, 

s. 188,190. Cyt. za: Krasny P., op. cit., s. 47–48. 
54 Tym sposobem obdarzonym heroicznym męstwem świętym (jak np. św. Piotrowi, św. Pawłowi, św. Jerzemu) 

przypisywano porządek dorycki, który miał wyrażać siłę i prostotę. Porządek joński przypisywano świętym, 

których życiorysy łączony były pomiędzy delikatnością i siłą. Por. Krakowski P., Z dziejów pojęcia 

„stosowności” w architekturze, [w:] Architektura stosowna : materiały pokonferencyjne z X Ogólnopolskiego 

Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej zorganizowanego przez Komisję Urbanistyki 

i Architektury Oddziału PAN w Krakowie : Mogilany, 15–18 listopada 1989 r., Pęckowska A. (red.), Kraków 

1990, s. 20–21. 
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traktacie Sebastian Serlio rozwija zasadę stosowności (decorum) w odniesieniu do porządków 

architektonicznych i ich hierarchii, które przypisuje architekturze sakralnej i świeckiej55. 

 W czasie oświecenia – podobnie jak w starożytności – piękno znów wiązane bywa 

ze stosownością rozumianą jako odpowiedniością wobec celu, któremu służy dany 

obiekt/przedmiot. Własne piękno mogą posiadać przedmioty, inne zdobywać je mają przez swoją 

użyteczność. Henry Home zauważa: „Przedmiot pozbawiony własnego piękna, czerpie je ze swej 

użyteczności”56, a szkocki filozof Archibald Alison w pozycji Esej o naturze i zasadach smaku 

pisze: „Nie ma takiego kształtu, który nie byłby piękny, gdy jest doskonale dostosowany do celu”57. 

Wśród zestawienia licznych odmian piękna takich jak m.in. głębi, wyrafinowania, wrażliwości 

czy smaku Johann Wolfgang von Goethe umieszcza także stosowność58. 

 W połowie wieku XIX witruwiańskie znaczenia słowa decor w odniesieniu do architektury 

jako stosowności zatraciło swoje znaczenie na rzecz współcześnie rozumianej dekoracji, a przede 

wszystkim wobec wystroju wnętrza59. Wydaje się natomiast, iż wraz z przyjściem funkcjonalizmu 

o międzynarodowym zasięgu osiągnięto zasadę zgodności z celem o takim znaczeniu, jakiego 

dotąd żaden inny w historii ruch nie wykształcił. W haśle Form follows function przypisywanemu 

Louis’owi Henry’emu Sullivanowi odnaleziono receptę dla nowych tendencji w architekturze. 

Znalazło ono wielu propagatorów i kontynuatorów tej myśli w XX wieku jak choćby architekci 

związani z Bauhausem (m.in. Mies van der Rohe, Walter Gropius) czy też Le Corbusier. 

Architektura, aby osiągnąć „nowe piękno” – piękno użytkowe, przemysłowe, funkcjonalne – miała 

kierować się regułą, wedle której projektowano obiekty według zasady: forma ma być uzasadniona 

założoną funkcją i nie ma zawierać żadnych dekoracji, które z funkcją nie są związane. Piękno w 

rozumieniu jako pulchrum miało być niejako produktem ubocznym funkcjonalności. Niemiecki 

architekt Bruno Taut stwierdził nadto: „Użyteczność jest podstawowym prawem estetyki”60, przez 

co wyraził w ten sposób ideę stosowności jako odmiany piękna rozumianej w architekturze jako 

dostosowania dzieła do swojego przeznaczenia.  

 Posługując się pewnym uogólnieniem, o ile w przeszłości użyteczność uznawana była przez 

pewne grono teoretyków częścią składową piękna budowli, o tyle w międzynarodowych 

tendencjach zaczęto upatrywać w niej naczelną wartość. Tym niemniej – jak zauważa brytyjski 

filozof Roger Scruton – piękne budowle (pięknem estetycznym) zmieniają swoich użytkowników, 

a budynki jedynie funkcjonalne przeznaczane są do wyburzeń61. Jako przykład pięknej budowli 

podaje Hagię Sophię w Stambule, która wybudowana została jako kościół, by następnie służyć jako 

                                                      
55 Krakowski P., op. cit., s. 11. 
56 Home H., Elements of Criticism, 1762. Cyt. za: Tatarkiewicz W., Dzieje…, s. 188. 
57 Alison A., Essays on the nature and Principles of Taste, 1790. Cyt. za: Tatarkiewicz W., op. cit., s. 188. 
58 Goethe J. W., Über Kunst und Literatur, W. Girnus (red.), Berlin 1953. Cyt za: Tatarkiewicz W., op. cit., s. 180. 
59 Auslander L., Taste and Power. Furnishing Modern France, Londyn 1996, s. 1–27; Loew A., Décor, not 

Decoration, [w:] Decoration, Abruzzo E., Salomon J. D. (red.), New York 2006, s. 77–80. Cyt. za: Krasny P., 

op. cit., s. 50. 
60 Trzeciak P., Przygody architektury XX wieku, Warszawa 1974, s. 170. 
61 Scruton R., Piękno, przeł. Krawczyk S., Rejniak–Majewska A., Łódź 2018, s.30. 
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stodoła, stajnia, muzeum czy meczet. „Kiedy traktujemy piękno poważnie, funkcja przestaje być 

niezależną zmienną, a staje się częścią estetycznego celu”62 – zauważa. 

 Jak starano się wykazać powyżej w dziejach estetyki relacja między pięknem stosowności 

a pięknem formy kształtowała się różnorodnie. Tatarkiewicz podsumowując te przemiany pisał 

w sposób następujący: „(…) od wczesnych czasów odpowiedniość [stosowność] była uważana 

za jedną z postaci piękna (…) była swoistym pięknem przedmiotów użytkowych. Piękno 

to wytwarzali rękodzielnicy, ale pisali o nim i sławili je filozofowie”63. Niewątpliwie cechą 

architektury stosownej jest właściwie służenie celowi, do którego została przeznaczona. Dobrze 

zaprojektowana świątynia będzie stosownym miejscem dla medytacji i modlitwy, biurowiec 

dla skupienia podczas pracy, fabryka dla efektywnej wydajności, muzeum dla ekspozycji, sypialnia 

dla ciszy snu. 

 

Stosowność jako kryterium kulturowe. Czas. Tradycja. Awangarda. Zanik stosowności 

 

Stosowność odnosi się do społeczno–ekonomicznych potrzeb ludzi 

 w danym klimacie, środowisku, kulturze, i duchowej tradycji, 

a ta ostatnia reprezentuje esencję ludzkich pragnień w danym regionie. 

Hassan Fathy64 

 

Czas. Budowle od wieków odzwierciedlały ducha danej epoki reagując na zachodzące ewolucje 

społeczne. Wraz z rozwojem cywilizacji oraz jej zmianami sztuka budowania stale poszukiwała 

nowych środków wyrazu. Postęp techniczny wyrażający się m.in. w nowych możliwościach 

inżynieryjnych i materiałowych pchał architekturę na nowe tory. Następujące epoki przynosiły 

nowe typologie budynków, materiały, technologie, teorie itp., wobec czego sztuka budowania stale 

zabiegała i zabiega o znalezienie stosownych dla danej chwili rozwiązań. Stosowność przynależy 

do kryteriów kulturowych. Kultura, a co za tym idzie również architektura będąca jej składnikiem, 

osadzone są w konkretnym czasie. Wiąże się z postępowaniem w zgodzie z przyjętymi, 

powszechnie akceptowanymi i ustanowionymi regułami. Snując rozważania o cechach architektury 

stosownej Henryk Buszko nadmienia, iż jest „to taka architektura, której forma jest zgodna 

z duchem czasu powstania”65. Poza formą tyczy się to także funkcji budowli, czyli celowości 

architektury, co zostało zasygnalizowane w poprzedzającej części. Jednakże wraz z upływającym 

czasem zmieniają się wzorce ludzkich zachowań oraz potrzeb. Dodatkowo twórcy nieustanne 

poszukują uprawnionych przyczyn pojawienia się budynku oraz nadania mu stosownej formy, 

                                                      
62 Ibidem, s. 30–31. 
63  Tatarkiewicz W., Dzieje…, s. 189. 
64 Fathy H., Memorandum on the creation of The International Institute for Appropriate Technology, Kair 1978, 

s. 2. 
65 Buszko H., Architektura stosowna, [w:] Architektura stosowna, Pęckowska A. (red.), op. cit., s. 18. 
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a każda z epok określała stosowność i niestosowność rozwiązań na swój sposób, nierzadko 

odmiennie. Wśród architektów odnajdziemy część dopatrujących się stosowności jedynie 

w odniesieniu do tradycji, tj. w znanych i stosowanych rozwiązaniach. Są jednak też tacy, którzy 

stale poszukują nowatorskich rozwiązań. Potrzeba stałości, trwania w tym, co sprawdzone i znane, 

od zarania dziejów nieustannie ściera się z potrzebą zmian oraz otwierania się na nowe. 

 Tradycja. Tradycja tworzy tożsamość kulturową. Samo polskie słowo „tradycja” pochodzi 

od łacińskiego tradito i czasownika tradere, trado, did, ditum, które oznaczają „przekazywać”, 

„powierzać”, „nauczać”, „zlecać”66. W architekturze związane jest to ze społecznym procesem 

przekazywania zdolności, rzemiosła i wiedzy. O roli tradycji wynikającej z panujących zwyczajów 

wspominał już Witruwiusz oraz kwalifikował ją jako jeden z fundamentalnych czynników 

decydujących o stosowności architektury (od s. 20). Tradycja pozwala sięgać do sprawdzonych 

wzorców, opierać się na zrozumiałych dla ogółu kodach, co ma związek z cyklem kulturowym. 

Daje poczucie tożsamości, porządkuje, a do jej powstania potrzebna jest określona wspólnota. 

Na tle przeszłości możliwe jest postrzeganie teraźniejszości i przyszłości w sposób bardziej 

wyrazisty, zrozumiały i przewidywalny. Odniesienia do tradycji pozwalają czynić porównania, 

rozróżnienia oraz szacowania. Jak zauważa instrumentalista Lukas Henning: „W tradycji nie 

chodzi o oddawanie czci popiołom”67. Projektując na utrwalonych wartościach i obowiązujących 

normach uczestniczymy w procesie pewnej kontynuacji, wierności (np. zwyczajom) oraz ciągłość. 

Książę Karol mówił: „(...) architektura jest jak język. Nie możesz budować pięknych zdań po 

angielsku, jeżeli nie masz pełnej wiedzy o regułach gramatycznych tego języka. Jeżeli ich 

zaniechasz, rezultat będzie nieskładny i nieharmonijny. Dobra architektura powinna być jak dobre 

obyczaje i postępować zgodnie z uznanym kodeksem”68. Ocena stosowności leży u podstaw 

obowiązujących kanonów i norm, a tradycja jest jej integralną częścią. We współczesnej 

architekturze do nurtów związanych z tradycjonalizmem Charles Jencks z Karlem Knopfem 

zaliczają takich projektantów jak m.in.: Hassan Fathy, Robert Maguire, Leon Krier czy Allan 

Greenberg69. Dla przykładu Maguire pisze o roli stosowności w twórczości następująco: „Jednym z 

najważniejszych kryteriów, jakie stosujemy podczas projektowania, jest stosowność, a ponieważ 

wiele aspektów budynków dialektycznych w uniwersalny sposób odpowiada na pewne problemy, 

byłoby niezrozumiałe, gdyby tradycyjne metody działania nie pojawiały się często w naszych 

pracach”70. 

                                                      
66 Przanowski M., Wstęp do teologii 11. Tradycja, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 

https://www.szkolateologii.dominikanie.pl/summa/wstep-do-teologii-11-tradycja/ [dostęp: 20.07.2021]. 
67 Zdanie wypowiedziane przez Lucasa Henninga po koncercie podczas festiwali Musica Divina (MD) w 2020 r. 

w Krakowie, które stało się przewodnim hasłem festiwalu MD w 2021 r. Zob. Musica Divina 2021: 

IOSQVINVS, Musica Divina, https://musicadivina.pl/musica-divina-2021-iosqvinvs/ [dostęp: 07.08.2021]. 
68 Fragment wypowiedzi Jego Wysokości Księcia Karola w programie emitowanego w I kanale BBC. 

Por. Ks. Karol, książę Walii, Wizja Brytanii [A Vision of Britain], BBC, 28.10.1988. Cyt. za: Jencks Ch., 

Kropf K., Teorie i Manifesty Architektury Współczesnej, przeł. Szymczak D., Warszawa 2013, s. 225–226. 
69 Por. Jencks Ch., Kropf K., op. cit. 
70 Maguire R., „The architect Journal”, [w:] “The Architectural Press, t. 164, nr 33, 18.08.1976. 

https://www.szkolateologii.dominikanie.pl/summa/wstep-do-teologii-11-tradycja/
https://musicadivina.pl/musica-divina-2021-iosqvinvs/
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 Awangarda. W pewnym momencie historii rodzi się nowe spojrzenie na twórczość, które każe 

traktować „nowość” jako wartość samą w sobie71. Do tej pory utwory raczej odwoływały się 

do istniejących wzorców, choć nie brakowało rozwiązań oryginalnych, które nierzadko stawały się 

zaczynem nowych nurtów w sztuce i architekturze. Monestiroli zauważa: „Czasy, w których 

porzucono porządki architektoniczne wyznaczyły początek poszukiwań trwających po dzień 

dzisiejszy”72. W przeszłości większość tworzonej architektury opierała się na wykształconych 

wzorcach i zasadzie pewnej kontynuacji. Wraz z końcem XIX wieku część artystów powoli 

zaczyna odcinać się od wypracowanych na przestrzeni wieków obowiązujących kanonów, norm 

i reguł tradycji artystycznych. W XX w. pojawiają się nowe awangardowe kierunki w sztuce jak 

np. futuryzm, kubizm, suprematyzm, hiperrealizm, sztuka feministyczna, konceptualna itp., 

zaś w architekturze tendencje modernistyczne, postmodernistyczne, dekonstruktywistyczne, 

biomorficzne, związane z parametryką, z zaawansowaną technologią (high–tech) itd. Każdy 

z twórców utożsamiający się za danym prądem za stosowne uznaje proklamowane idee, nierzadko 

upowszechniane w manifestach. Pojawia się zatem pytanie, czy architektura awangardowa – 

nierzadko odcinająca się od tradycji oraz od tego, co powszechnie jest stosowane – może zostać 

uznana za stosowną? Warto mieć w pamięci, że to, co obecnie uznawane jest za tradycyjne oraz 

kanoniczne, w pewnym momencie historii uchodziło za novum. Posługując się przykładem 

architektury sakralnej można zauważyć, że bywały momenty w historii, kiedy to właśnie 

rozwiązania stosowane w tych budowlach miały charakter prekursorski i promieniowały na cały 

styl danej epoki. Do takich nowatorskich pomysłów oraz innowacyjnych środków należy choćby 

kopuła na pendentywach. Pierwszy raz to „awangardowe” rozwiązanie zastosowano 

w majestatycznej bazylice Hagia Sophia, by następnie powszechnie powielać je w architekturze 

bizantyjskiej. Bliższe czasom współczesnym mogą być – wcześniej uważane za kontrowersyjne – 

projekty i publikacje Adolfa Loosa, którego nowatorskie idee redukcjonistyczne wytyczyły 

na początku XX wieku drogę dla takich tuzów architektury jak Le Corbusier czy Mies van der 

Rohe. Realizacje projektów domów jednorodzinnych ich autorstwa (np. Dom Tugendhatów 

w Brnie, Dom Pani Farnsworth w Plano, Villa Savoye w Paryżu), których – wtenczas 

awangardowa – stylistyka o tendencjach minimalistycznych dziś nierzadko jest kontynuowana 

prawdopodobnie nie budząc takiego szoku jak w przeszłości. Uberto Eco reprezentował pogląd, 

że awangarda w architekturze musi abstrahować od własnych kodów, lecz to grozi odrzuceniem 

rzeczy architektonicznej przez społeczeństwo73. Zatem wydaje się, że architektura awangardowa 

                                                                                                                                                                 

 

 
Cyt za: Ibidem, s. 203. 

71 Chwalibóg A., Stosowność architektury – szanse i zagrożenia, [w:] Polska Polityka Architektoniczna. Studia i 

szkice, Chwalibóg K. (red.), t. IV, Warszawa 2020, s. 83. 
72 Monestiroli A., Ciągłość doświadczenia klasycznego, [w:] Monestiroli A., Tryglif i metopa, 

przeł. Pytlowany U., Porębska A., Kraków 2008, s. 17. 
73 Kozłowski D., O pięknie architektury (współczesnej) – uwagi o ułomności rzeczy użytecznych, „Czasopismo 
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może zostać uznana za stosowną jedynie w momencie, gdy nowe kody, którymi się komunikuje 

(forma, funkcja, rozwiązania, konstrukcja itp.) przyjęte zostaną za zrozumiałe, warte naśladowania, 

kontynuowania oraz rozwijania. „Architektura, by komunikować swoje funkcje musi opierać się 

na kodach (stosownych). (…) Nowe kody zaistniawszy – stają się przeszłością” 74 – zauważa 

Kozłowski. Przechodząc do przeszłości mają szansę stać się zaczynem nowych tradycji. 

Najlepszym i sprawdzonym weryfikatorem architektury jest czas. 

 Zanik stosowności. Architektura nie jest wieczna. Z czasem może utracić swoją przydatność, 

ulec zniszczeniu, degradacji, starości. Podobnie rzecz się ma ze stosownością, której nie sposób 

przypisać ponadczasową wartość. Anna Frysztak zauważa, że stosowność w architekturze może się 

wyczerpać, co może być związane z utratą właściwości funkcjonalnej (jako przykład podaje 

Dworzec d’Orsay projektu Victora Lalouxa, który został przekształcony na muzeum ze względu 

na zbyt małą skalę budynki niemieszczącego nowe, dłuższe pociągi), technicznej (na skutek 

zużycia technicznego, zniszczeń wojennych, katastrof) lub estetycznej75. Za nieodległe w czasie 

egzemplum może posłużyć osiedle Pruitt–Igoe w St. Louis (1952–1955) zaprojektowane przez 

Minoru Yamasakiego. W roku 1951 otrzymało wyróżnienie przyznawane corocznie przez 

American Institute of Architects. Projekt został uznany za postępowy oraz odpowiednio realizujący 

idee CIAM–u. Po ponad 20 latach w dniu 15 lipca 1972 roku doszło do jego wyburzenia. Ta data 

uznana została przez krytyka architektury Charlesa Jencksa za koniec modernizmu 

w architekturze76. Pierwotnie projekt przedstawiany był jako stosowny, godny naśladowania. 

Z czasem, paradoksalnie, opowiedziano się, że najstosowniejszym rozwiązaniem jest jego 

wysadzenie. Stosowność architektury zanikła… 

 „Architektura jak każda rzecz użyteczna zużywa się i zapada się w – przeszłość. Taka 

przeszłość może oznaczać śmierć, niebyt, zapomnienie, ale po jakimś czasie, zazwyczaj 

z niezrozumiałych przyczyn, może nastąpić – zmartwychwstanie”77 – piszą o zmianach w sztuce 

budowania na przestrzeni czasu Maria Misiągiewicz i Dariusz Kozłowski. Stosowność odnosi się 

do czasu, a jedną z miar stosowności jest wierność danej epoce. Nie jest ona cechą stałą. 

To, co uchodzi za rzecz stosowną na danym etapie dziejów, w kolejnym może zostać uznane 

zgoła odmiennie. 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 
Techniczne. Architektura”, R. 104, z. 6–A, 2007, s. 34. 

74 Kozłowski D., Miasto nieśmiertelnych, [w:] Architektura stosowna, Pęckowska A. (red.), op. cit., s.105. 
75 Frysztak A., Właściwość architektury a czas, [w:] Architektura stosowna, Pęckowska A. (red.), op. cit., s. 53–

59. 
76 Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, przeł. Gadomska B., Warszawa 1987, s. 9. 
77 Kozłowski D., Misiągiewicz M., Tradycja i nowoczesność architektury, „Pretekst: Zeszyty Katedry 

Architektury Mieszkaniowej”, nr 10, 2020, s. 7. 
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Stosowność jako kwalifikacja architektoniczna. Wpływ miejsca i warunków naturalnych na 

architekturę 

 

Tak więc gdy pracuję, przypominam sobie, 

że moje budynki muszą być stosownie zbudowane (…) 

Peter Zumthor78 

 

Architektura zależna jest od miejsca. Jak opisuje to sprzężenie amerykański architekt Steven Holl: 

„W przeciwieństwie do muzyki, malarstwa, rzeźby, filmu, i literatury budowla (nieruchoma) 

jest ściśle związana z doświadczeniem miejsca. Lokalizacja budynku jest czymś więcej niż 

zwykłym elementem jego koncepcji. Jest jego fizycznym i metafizycznym fundamentem”79. 

Wydaje się, że odkąd człowiek świadomie (bądź też intuicyjnie) zaczął kształtować środowisko, 

w którym żyje to miejsce wraz z panującymi warunkami naturalnymi fundamentalnie wpływało na 

kształtowaną przezeń architekturę. Budując obiekty uzależniony był od lokalizacji, klimatu, źródeł 

pozyskiwania (wody, żywności etc.), lokalnie dostępnych surowców itp. One determinowały 

rozwiązania oraz wpływały na ostateczny kształt architektury. Budowanie w zgodzie z nimi 

decydowało o stosowności architektury. Zazwyczaj wznoszono domy z lokalnych surowców w taki 

sposób by ich forma odpowiadała warunkom atmosferycznym i klimatowi (chroniły przed 

deszczem, słońcem, zimnem, powodziami itp.). Konstrukcje, formy budynków, ich lokalizacja, 

techniki wykonawcze, rozwiązania funkcjonalne, rodziły się powoli bazując na wiedzy, 

doświadczeniu i tradycjach poprzednich pokoleń. Miały również cechować się trwałością. 

Z czasem, postępem, rozwojem techniki, wiedzy, sztuki oraz nowymi możliwościami stopniowo 

ewoluowały. Tymczasem era industrializacji, uprzemysłowienia i mechanizacji przyniosła 

rewolucyjne zmiany. Jak zauważa Hassan Fathy – techniki i narzędzia, z jakich może współcześnie 

korzystać człowiek zwalniają go niemal ze wszystkich ograniczeń, łącznie z tym, że może 

korzystać ze stylów wszystkich kontynentów i czasów80. Niestosowne podejście do architektury 

ilustruje przykładem stawiania budowli z wielkimi przeszkleniami w klimacie tropikalnym, 

a następnie kompensowania tego za pomocą potężnych, energochłonnych 

urządzeń klimatyzacyjnych81.  

 O wpływie miejsca oraz warunków naturalnych jako decydujących o stosowności dobrze 

zaprojektowanej architektury wspominał już Witruwiusz. Aleksander Franta snując rozważania 

o stosowności architektury twierdzi, iż jest to architektura prawidłowa oraz odpowiednia do 

                                                      
78 Zumthor P., Magia rzeczy realnych, [w:] Co to jest architektura? : Antologia vol. 2, Budak A. (red.), 

przeł. Urbańska M. A., Kraków, s. 581. 
79 Holl S., Anchoring, New York 1989, s. 9. Cyt. za Jencks Ch., Kropf K., op. cit., s. 132. 
80 Fathy H., Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to the Hot 

Arid Climate, W. Shearer, Abd-el-rahman A. Sultan (red.), Chicago 1986, s. 5. Cyt. za: za Jencks Ch., Kropf K., 

op. cit., s. 169. 
81 Ibidem. 
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miejsca w rozumieniu związku z organizmem przestrzennym i cechami środowiska naturalnego 

oraz kulturowego z otoczeniem82. Wielu architektów traktuje wspomnianą postawę niemal jak 

obowiązek moralny. Krzysztof Lenartowicz zauważa, że istotą stosowności jest podejście 

do otoczenia jak do partnera83. Peter Zumthor zaś odnotowuje: „Przede wszystkim mam obowiązek 

dokładnie mu [pejzażowi] się przyjrzeć: lasom, drzewom, liściom, trawom, ożywionej powierzchni 

naszej ziemi, a następnie rozkochać się w tym, co widzę. Ponieważ temu, co kochamy, 

nie wyrządzimy szkody”84.  

 Szczególnym wyzwaniem, przed którym staje architekt jest zadanie zaprojektowania budynku 

w przestrzenni, która jeszcze nie doświadczyła ingerencji człowieka. W swojej istocie uchodzi ona 

za znajdującą się w stanie naturalnej równowagi. W takiej sytuacji ciąży na projektancie 

szczególna odpowiedzialność ingerencji w „nienaruszonym” środowisku. Podobnie na zażyłą 

relacje architektury względem terenu spoglądał Frank Lloyd Wright. Podczas jednego z wykładów 

na Uniwersytecie Princeton podkreślał, że każda budowla „powinna być jak żywioł, jak rzecz 

pochodząca z ziemi, współgrająca ze swym naturalnym otoczeniem i spokrewniona z terenem, 

na którym stoi”85.  

 Od samego początku do kluczowych kryteriów stosowności w architekturze zaliczane było jej 

powiązanie z lokalizacją i jej cechami. Za architekturę stosowną uchodzi architektura wyrastająca z 

(szeroko rozumianego) kontekstu, współgrająca z danym miejscem oraz respektująca panujące 

warunki klimatyczne. 

 

Stosowność jako kryterium oceny. Wymiar społeczny a subiektywizm 

 

 Zgodność i stosowność są przedmiotem rozumnego osądu, 

zakorzenionego w doświadczeniu, 

i osąd ten nie może pochodzić z drugiej ręki. 

Roger Scruton86 

 

Ocena stosowności architektury odnosi się do sytuacji, w której dzieło zostaje uznane za właściwe 

z określonego punktu widzenia oraz w wyznaczonych ramach. Obiekt architektoniczny może 

zostać uznany za stosowny w oparciu o ustalone wcześniej, obowiązujące i znane kryteria, 

co zatem leży u podstaw opinii społecznej. Stosowność ma związek z wymiarem etycznym 

architektury, gdyż „jest przede wszystkim narzędziem społecznej akceptacji, konsensusu 

                                                      
82 Franta A., Spełnienie potrzeb – standard – ład i wyraz, [w:] Architektura stosowna, Pęckowska A. (red.), 

op. cit., s. 99. 
83 Lenartowicz K., op. cit., s. 11. 
84 Zumthor P., Myślenie…, s. 96. 
85 Wright F. L., Architektura nowoczesna : Wykłady, przeł. Żukowski D., Kraków 2016, s. 196. 
86 Scruton R., op. cit., s. 95. 
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społecznego” – zauważa Lenartowicz87. Jednakże uznanie stosowności dokonywane jest także 

na płaszczyźnie subiektywnej oceny, a każdy z oceniających stosuje swoją własną skalę ocen 

i terminologię. Henryk Buszko posługując się przykładem zabytkowej kamienicy podkreśla, 

iż różna bowiem będzie ocena tego samego obiektu wystawiana przez użytkownika, właściciela, 

turystę, historyka sztuki czy architekta miejskiego88. 

 Ocena stosowności architektury zdaniem dwóch architektów tej samej epoki może się od siebie 

znacznie różnić. Szwajcarki projektant Peter Zumthor, autor książki Myślenie architekturą 

za stosowną architekturę rozumie taką, która nie wywołuje emocji, ale emocje dopuszcza89. Pisze: 

„architektura ma swój własny obszar istnienia. Pozostaje w wyjątkowo cielesnym związku 

z życiem. W moim wyobrażeniu nie jest ona zasadniczo ani przesłaniem, ani znakiem, lecz oprawą 

i tłem dla przemijającego życia, wrażliwym naczyniem dla rytmu kroków po podłodze, 

dla skupienia przy pracy, dla ciszy snu”90. Jego (niemal) rówieśnicy kojarzeni 

z dekonstruktywistycznymi tendencjami – projektanci z Coop Himmelb(l)au postrzegają 

architekturę zgoła odmiennie. „Chcemy architektury, która krwawi (…), która żądli, rozdziera i pod 

wpływem napięcia rozrywa się. Architektura powinna być przepastna, płomienna, gładka, twarda, 

kanciasta, brutalna, (…) obsceniczna, zmysłowa, powabna, odpychająca (…). Żywa lub martwa. 

(…) Architektura musi płonąć”91 – odnotowują. Ocena stosowności w architekturze oczami 

wspomnianych twórców prezentuje się kontrastowo. Staje się wyrazem upowszechnianych 

osobistych preferencji oraz idei. Monika Worsowicz nie widzi w tym sprzeczności zauważając, 

iż „mamy zatem do czynienia z nazwaniem zjawiska [oceną stosowności], na którego 

charakterystykę istotnie wpływa dystans obserwatora – jest ono postrzegane, a także oceniane 

subiektywnie (…). Relatywność tego określenia [bycia stosownym] nie jest więc błędem 

koncepcyjnym, lecz przeciwnie – dowodzi krytycznej postawy użytkowników języka, świadomych 

znaczenia czasu i przestrzeni modyfikujących relacje międzyludzkie”92. Podobnie jak rzecz się ma 

z próbą stworzenia jednej definicji piękna, tak wydaje się niemożliwym, aby jakakolwiek 

architektura, choćby najwyższej próby, mogła zostać przez wszystkich uznana jednogłośnie 

za stosowną. Nazwanie architektury stosowną ma charakter oceny subiektywnej, nawet jeżeli 

opiera się na wartościach i normach (kryteriach) obowiązujących. Tym niemniej są one potrzebne 

gdyż dają człowiekowi komfort poruszania po obszarze znanym oraz wprowadzają w świecie oraz 

relacjach międzyludzkich pewien ład. 

                                                      
87 Lenartowicz K., op. cit., s. 10. 
88 Jak zauważa Buszko – użytkownik zainteresowany będzie przede wszystkim aspektem funkcjonalnym, 

właściciel ekonomicznym (kosztami budowy, użytkowania, wpływami z najmu), turysta formą zewnętrzną i 

detalami, historyk sztuki czasem powstania i integralnością stylową, architekt miejski „pięknem miasta”. 

Por. Buszko H., op. cit., s. 17–18. 
89 Zumthor P., op. cit., s. 29. 
90 Ibidem, s. 12. 
91 Coop Himmlblau, Blazing Wing Action Object (Graz), 1980, [w:] Gruenberg O., Hahn R., Knecht D. (red.), 

The Power of the City, Darmstadt 1988. Cyt. za: Jencks Ch., Kropf K., op. cit., s. 313. 
92 Worsowicz M., op. cit., s. 30–31. 
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Charakterystyka architektury stosownej. Podsumowanie 

1. Architektura stosowna oraz stosowność są terminami złożonymi, wielowymiarowymi oraz 

niejednoznacznymi. 

2. Stosowność przynależy do pozytywnych i wartościowych atrybutów architektury. Stosowna 

architektura to architektura odpowiednia, adekwatna, oraz taka, która właściwie przystaje 

do sytuacji i okoliczności. 

3. Stosowność w architekturze należy rozpatrywać pod kątem określonego kryterium. Odnosi 

się do właściwego klasyfikowania i działania względem niego. Może nim być miejsce, 

wydarzenie, osoba, zwyczaj, tradycja lub inne uwarunkowanie.  

4. Cechą architektury stosownej jest właściwie służenie celowi, do którego została 

przeznaczona. Cechują ją tzw. piękno odpowiedniości. Architektura stosowna 

to architektura, która adekwatnie odpowiada na konkretne zapotrzebowanie. 

5. Stosowność w architekturze przynależy do kryteriów kulturowych. Ważną rolę odgrywa 

tradycja, która pozwala opierać się na zrozumiałych i wykształconych przez określoną 

wspólnotę kodach. 

6. Stosowność w architekturze leży u podstaw zarówno subiektywnej oceny, opinii społecznej, 

jak i ustalonych norm. 

7. Stosowność odnosi się do czasu, a jedną z miar stosowności jest wierność danej epoce.  

8. Ocena stosowności dotyczy materialnych i niematerialnych (np. społecznego wymiaru) 

składników architektury. 

9. Stosowność nie jest cechą stałą architektury. Budowla z czasem może ją utracić na skutek 

np. utraty właściwości funkcjonalnej, technicznej czy estetycznej. 

10. Stosowność nie była nigdy uznawana za cechę absolutną. Nie jest regułą niezmienną i 

sztywną, lecz przybierać może różne oblicza. To, co postrzegane jest za stosowne w danym 

miejscu nie musi za takowe uchodzić w innym. 

11. Stosowność przynależy do kwalifikacji architektonicznej. Formę budowli, funkcję, 

materiał, konstrukcję, technologię, uwzględnienie kontekstu, stron świata, warunków 

naturalnych, lokalizacji itd. można rozpatrywać pod kątem stosowności. 

12. Architektura awangardowa może zostać uznana za stosowną w momencie, gdy nowe kody, 

którymi się komunikuje (forma, funkcja, rozwiązania, konstrukcja, detale itp.) uznane 

zostaną za powszechnie zrozumiałe, warte naśladowania, kontynuowania i rozwijania 

w dłuższej perspektywie czasowej. 

13. Stosowność architektury ma związek z wymiarem etycznym oraz społecznym sztuki 

budowania. Ukazuje bowiem świat jako złożony, powiązany ze sobą oraz współzależny. 
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III STOSOWNOŚĆ W TECHNOLOGII I ARCHITEKTURZE – ROZWÓJ 

WSPÓŁCZESNYCH TENDENCJI 

 

 Architektura jest jedyną sztuką, która bezpośrednio odbija ubóstwo. 

Muzyka nie odzwierciedla ubóstwa w sposób namacalny, podobnie jak literatura. 

Aga Khan IV książę Karim al-Husseini93 

 

Początki tendencji stosowności w architekturze XX w. 

Mając na względzie rozważania dotyczące stosowności z wprowadzenia należałoby przyjąć, 

iż stosowność w architekturze nie była i nie jest czymś niezmiennym oraz absolutnym. Przybierała 

różne oblicza w zależności od epoki, miejsca, prądów myślowych czy idei. Dopiero w drugiej 

połowie XX w. zrodziły się tendencje wykazujące stosowność (appropriateness) jako naczelny 

atrybut rozwoju, technologii, architektury czy ekonomii. Głos grona polityków, naukowców, 

ekonomistów, inżynierów, architektów i krytyków poruszających temat stosowności zaczyna 

wybrzmiewać coraz głośniej propagując tę ideę w odniesieniu do wyżej wymienionych dyscyplin 

ze szczególnym naciskiem na kraje rozwijające się. Stosowność w architekturze nie jest już ściśle 

rozważana jako jedna z odmian piękna. Sam związek pomiędzy pięknem, a sztuką – jak zauważa 

Umberto Eco – „bynajmniej nie jest tak oczywisty, jak skłonni bylibyśmy sądzić”94. Warto 

nakreślić tło historyczne, prądy myślowe oraz postacie, które przyczyniły się do rozwoju 

wspominanych tendencji doprowadzając do powstania ruchu o międzynarodowym zasięgu – 

tzw. ruchu Stosownej Technologii (Appropriate Technology). 

 Na wstępie należałoby odnotować, iż w Polsce występuje zauważalny brak w zakresie studiów 

nad ruchem Appropriate Technology (AT). Miało na to wpływ wiele czynników takich jak między 

innymi czas, w którym się rodził oraz osiągał największą popularność AT, względy polityczne, 

gospodarcze oraz systemowe kraju95. W polskich publikacjach incydentalnie pojawia się tematyka 

dotycząca ruchu AT przyjmując jego tłumaczenie jako: technologia stosowna96, technologia 

adekwatna97, technologia właściwa98, technologia odpowiednia99, technologia optymalna, 

                                                      
93 Wypowiedź Jego Wysokości Agi Khana IV księcia Karima al-Husseini podczas rozmowy przeprowadzonej 

przez Philipa Jodido. Por. Jodidio P., Under the eaves of architecture : The Aga Khan: Builder and Patron, 

Monachium 2008, s. 37. 
94 Eco U., op. cit., s. 10. 
95 W latach 1952–1989 oficjalną nazwą państwa polskiego był Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL). Był to 

okres, w którym kraj pozostawał państwem niesuwerennym, będącym pod polityczną dominacją ZSRR, co nie 

pozostawało bez znaczenie dla rodzących się tendencji oraz ruchów w krajach zachodnich. 
96 Berdo J., Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą, Sopot 2006, s. 63–65. 
97 Gierszon M., Metoda Segala. Idea, praktyka i możliwości zastosowania w polskich warunkach, praca doktorska 

(maszynopis niepublikowany), Kraków 2018, s. 36; oraz Lubelska M., Architektura humanitarna – wybrane 

zagadnienia, praca doktorska (maszynopis niepublikowany), Kraków 2015, s. 138. 
98 Darrow K., Pam R., Appropriate Technology Surcebook, Volunteers in Asia, Stanford 1981. Cyt. za: 

Gierszon M., Metoda Segala – architektura braku, Zbigniewa Bacia (red.), Habitaty – architektura socjalna, 

Wrocław 2014, s. 167. 
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technologia dostosowawcza100 i inne. Z uwagi na to, iż w literaturze polskiej nie znalazł on jednego 

polskiego odpowiednika na potrzeby niniejszej pracy proponuje się przyjąć translację jako ruch 

Stosownej Technologii (ST)101 stosowane zamiennie z określeniem Appropriate Technology (AT). 

 

Tło historyczne 

XIX oraz XX wiek przyniosły wielkie zmiany w obrazie kształtowanego świata. Zauważa się, iż to, 

co do tej pory opierało się na handlu i rolnictwie zaczęło być wypierane przez produkcję. 

Industrializacja i mechanizacja wyeliminowały wiele prac rzemieślniczych. Przyczyniły się 

do problemów zanieczyszczeń środowiska oraz wpłynęły na utratę poczucie sprawczości wielu 

wytwórców i mistrzów rękodzieła. Dorowadziły także do migracji ludności z prowincji do dużych 

ośrodków w poszukiwaniu pracy. Skutkiem tego pojawił się skokowy rozrost miast, ich 

przeludnienie, brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury oraz odpowiedniej jakości mieszkań 

i usług. Rewolucja przemysłowa związana z upowszechnieniem wykorzystywania maszyn 

doprowadziła do zmian myślenia w kategorii zautomatyzowanego wytwarzania produktów 

na masową skalę. Intensywny rozwój produkcji oraz nieograniczony liberalizm gospodarczy 

w wielu miejscach doprowadziły do głębokich przemian społecznych, wielkiego rozwoju miast, 

a także izolacji człowieka od przyrody i krajobrazu102. Wywołało to także zmiany w myśleniu 

o architekturze, które na początku XX w. zapoczątkowały nowe tendencje projektowe. 

W architekturze modernistycznej dostrzeżono potencjał dla taniego, efektywnego i szybkiego 

budownictwa. Architekturę zorientowano na rozwiazywanie problemów społecznych poprzez 

próbę poprawy warunków życia na dużą skalę. Ważną rolę odegrać miały prefabrykacja oraz 

uniformizacja. Zgodnie z maksymą przypisywaną L. H. Sullivanowi Form follows function 

kładziono nacisk na aspekt funkcjonalny budowli, w którym dostrzegano piękno użytkowe. 

 Doświadczenie dwóch Wojen Światowych przyniosły szkody i zmiany o bezprecedensowej 

skali w historii ludzkości. Nasilił się kryzys mieszkaniowy. Modernizm w architekturze, dzięki 

wspominanym zaletom, zdawał się być odpowiednim ukierunkowaniem dla odbudowania 

zniszczeń w Europie oraz odpowiadał na potrzeby budowania taniej architektury socjalnej. Okazuje 

                                                                                                                                                                 

 

 
99 Karpuś P., Stefański M., Problemy kształtowania skali produkcji, „Annales Universitatis Mariae Curie–

Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia 22, vol XXII, 1988, s. 440. 
100 Płachciak A., Geneza idei rozwoju zrównoważonego, [w:] „Ekonomia. Economics”, Majewska B. (red.), nr 5 

(17), Wrocław 2011, s. V, 241. 
101 Zgodnie z tłumaczeniem wg Wielkiego słownika angielsko–polski PWN–Oxford termin „appropriate” tłumaczy 

się jako: „stosowny”, „odpowiedni”, „właściwy”, „adekwatny”. Por. Wielki słownik angielsko-polski PWN-

Oxford, Linde–Usiekniewicz J. (red.), Warszawa 2002, hasło: „appropriate”; oraz wg Getionary : Słownik dla 

profesjonalistów tłumaczenie słowa „appropriate” oznacza: „stosowny”, „właściwy”, „przywłaszczyć”; 

„odpowiedni”. Por. Słownik Getionary : Słownik dla profesjonalistów, 

http://getionary.pl/szukaj.html?q=appropriate&fbclid=IwAR1O59HRDlKtuWIsTmNpHeh0MCcomia5eY9QA

CX-2lkVCAoj-RcHRtrbPHk [dostęp: 10.08.2021], hasło: „appropriate”. 
102 Trzeciak P., op. cit., s. 7. 

http://getionary.pl/szukaj.html?q=appropriate&fbclid=IwAR1O59HRDlKtuWIsTmNpHeh0MCcomia5eY9QACX-2lkVCAoj-RcHRtrbPHk
http://getionary.pl/szukaj.html?q=appropriate&fbclid=IwAR1O59HRDlKtuWIsTmNpHeh0MCcomia5eY9QACX-2lkVCAoj-RcHRtrbPHk
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się jednak, że styl międzynarodowy, który miał rozwiązać wiele problemów, nie okazał się wolny 

od wad. Realizacja idei budowli jako maszyn realizujących potrzeby użytkownika zazwyczaj 

nierzadko oznaczała brak dialogu architekta ze zwykłym użytkownikiem, który pozostawał 

anonimowy dla twórcy. Posługiwano się nowymi materiałami i technologiami, niejednokrotnie 

budując szybko, tanio, powszechnie. Zgodnie z uniwersalistycznym podejściem powstają budowle 

często w oderwaniu od kontekstu oraz kulturowych tradycji. Nastąpiło odejście od stylów 

historycznych, zerwanie z przeszłością, a rola tradycji zostaje pomijana. Należałoby jednak 

podkreślić, iż sam styl międzynarodowy w architekturze nie był zjawiskiem jednolitym. 

 Po tragicznych doświadczeniach II Wojny Światowej w latach 40. powstaje wiele znaczących 

organizacji o międzynarodowym zasięgu103 takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych 

(zastąpiła Ligę Narodów), instytucji np. Bank Światowy (World Bank), organizacji 

pozarządowych (tzw. NGOs), agencji, fundacji i organizacji pomocowych – m.in. Danida, CARE, 

USAid, Catholic Relief Services. Podmioty angażują się w pomoc humanitarną, prace rozwojowe, 

budowę systemów instalacji, wsparcie budownictwa mieszkalnego w Europie, USA oraz krajach 

rozwijających się. Zajmują się współpracą z rządami oraz instytucjami pomagając wdrażać nowe 

programy. Zatrudniają architektów, urbanistów czy inżynierów opracowujących ekspertyzy, które 

następnie w postaci projektów oraz programów wpływają na kształtowanie środowiska 

urbanistycznego i mieszkaniowego. Dla wielu instytucji istotnym celem staje się wspieranie krajów 

rozwijających się Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Azji, co nierzadko znajdowało się w zapisach 

ich statutów. 

 Zapoczątkowana pod koniec XIX wieku ekspansja kolonialna na terenie Afryki oraz 

docieranie do najdalszych zakątków globu przyczyniły się do wyzysku krajów najsłabiej 

rozwiniętych. Wszelkie istotne decyzje dla ich losów podejmowane były poza nimi. Zawłaszczania 

złóż surowców, segregacje rasowe, wyzysk, niewolnictwo to tylko cześć przyczyn pogłębiających 

problemy gospodarcze, polityczne, społeczne, infrastrukturalne tych miejsc. Państwa kolonizujące 

wprowadzały porządki na modłę europejską nierzadko nie licząc się z miejscowymi tradycjami 

i kulturą. W Afryce powstaje nowy rodzaj architektury określany mianem kolonialnej odcinający 

się od zastanego kontekstu. Proces dekolonizacji rozpoczęty od połowy XX w. pozwolił wielu 

krajom uzyskać suwerenność, niemniej walki wyzwoleńcze prowadziły najczęściej do 

skorumpowanej dyktatury104. W konsekwencji wyzysku po ponad półwiecznej dominacji 

kolonizatorów, a następnie przejęcia władzy przez osoby niezdolne do rozwijania państw 

pogłębiają się nierówności. Nadmienione wcześniej organizacje międzynarodowe wspierają 

działalność na rzecz państw rozwijających się. Okazuje się jednak, iż pomimo celowych funduszy, 

                                                      
103 Ma to związek m.in. przekazaniem przez Stany Zjednoczone Ameryki około 13 mld dolarów w ramach Planu 

Marshalla w postaci pomocy technicznej i ekonomicznej, aby wesprzeć odbudowę gospodarek krajów 

europejskich. 
104 Włodarczyk–Kulak A., Kulak M., O sztuce nowej i najnowszej : Główne kierunki artystyczne w sztuce XX i XXI 

wieku, Warszawa/Bielsko–Biała 2010, s. 247. 
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wdrażania nowych technologii oraz standardów zaczerpniętych na wzór „nowoczesnych 

gospodarek” nie udaje się rozwiązać wspomnianych problemów. 

 W krajach rozwiniętych panującym paradygmatem rozwoju stało się technologiczne 

ukierunkowanie. Konwencjonalna strategia rozwoju została zorientowana przede wszystkim 

na wzrost gospodarczy. Nadmienione zasady próbowano także przeszczepić do krajów 

rozwijających się. Konsekwencje środowiskowe, gospodarcze i społeczne zeszły na dalszy plan. 

Okazuje się jednak, że import drogich i kapitałochłonnych rozwiązań, technologii oraz produktów 

nie rozwiązuje problemów krajów ubogich, a wręcz je pogłębia. Następuje koncentracja kapitału 

w rękach klasy rządzącej, osób uprzywilejowanych, elity oraz biurokratów. Rezultatem tego było 

powstanie podwójnej struktury ekonomicznej – tzw. dualizmu ekonomicznego105 (dual economy), 

składającego się z dobrze prosperującego sektora nowoczesnego (dla garstki uprzywilejowanych 

osób) i zubożałego sektora tradycyjnego (dla większości społeczeństwa). Przyczynia się 

to do wzrostu miejscowych problemów oraz różnic na tle wewnętrznym oraz zewnętrznym – 

tj. międzynarodowym względem uprzemysłowionych państw zwiększając dystans między nimi. 

Skutkiem tego powstają niewielkie wyspy o wysokiej produktywności zlokalizowanych 

przy dużych ośrodkach miejskich na ogromnym morzu zaniedbanych peryferii borykających się 

z problemami masowego ubóstwa, głodu, bezrobocia, migracji do wielkich ośrodków etc.106 

 Nowe tendencje związane z mającym dopiero nadejść ruchem Stosownej Technologii miały 

charakter protestacyjny wobec modernistycznych idei oraz wspomnianych postaw, które 

esencjonalnie wyartykułował niemiecki architekta Ludwig Mies van der Rohe w 1924 r. 

na uczelni Bauhaus. Tam wygłosił słynne zdanie: „Zajmujemy się dziś kwestiami natury ogólnej. 

Jednostka traci na znaczeniu; a jej przeznaczenie już nas nie interesuje. Decydujące osiągnięcia 

we wszystkich dziedzinach są bezosobowe, a ich autorzy są w większości nieznani. Są częścią 

trendu naszych czasów w kierunku anonimowości”107. Sprzeciw wobec takiej postawy powoli 

zaczyna wybrzmiewać z coraz większą intensywnością. Wśród części ekonomistów, filozofów, 

polityków, architektów, inżynierów rodzi się brak zgody na podobne postawy i działania 

dostrzegając w nich wiele zagrożeń. Problemy społeczne ujawniały się m.in. w izolacji, 

anonimowości, problemach mieszkaniowych, kulturowych czy ekologicznych (m.in. w przemyśle 

zanieczyszczającym na niespotykaną do tej pory skalę środowisko). Świadomość wspominanych 

zagrożeń wpływa na powolny zwrot w kierunku projektowania poddanemu pewnemu rygorowi, 

oszczędności, w pewnym umocowaniu w tradycji oraz – na co szczególnie zwraca się uwagę – 

z uwzględnieniem podmiotowości użytkownika. Poszukiwanie wzorców oraz rozwiązań jedynie 

                                                      
105 Akubue A., Appropriate Technology for Socioeconomic Development in Third World Countries, “The Journal 

of Technology Studies”, nr 26 (1), 2000, s. 33–35. 
106 Willoughby K. W., Technology choice: A critique of the appropriate technology movement, Boulder 1990, 

s. 74–81. 
107  Mies van der Rohe L., Baukunst und Zeeitwille, “Der Querschnitt”, nr 4, 1924. Cyt. za: Rybczyński W., Paper 

Heroes: Appropriate Technology: Panacea or Pipe Dream?, Garden City, New York 1980, s. 25. 
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w uprzemysłowieniu, nastawieniu na zysk, wzroście wydajności, standaryzacji, nowoczesnej 

technologii, masowej skali, budowie wielkich „anonimowych” osiedli, zaniku prostych prac 

(m.in. rzemieślniczych) doprowadzają do groźnego procesu o negatywnych skutkach jakim 

jest dehumanizacja, która nie tylko sprawia, że wiele wymiarów życia człowieka staje się 

bezwartościowymi, ale także grozi ona zakłóceniem rozwoju harmonijnych relacji międzyludzkich 

w społeczeństwie. 

 W drugiej połowie XX w. w latach 60. rodzą się ruchy o międzynarodowym, kontestacyjnym 

charakterze wobec coraz wyraźniejszych dysproporcji między krajami rozwiniętymi 

(uprzemysłowionymi) a rozwijającymi się, nadchodzącego kryzysu energetycznego (1973–1974) 

oraz nie przynoszących efektów prób form pomocy na rzecz państw rozwijających się. Zwracają 

się w stronę zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju, działań na rzecz osób ubogich 

oraz dostrzeżenia wartości w prostocie, tradycji, społecznym zaangażowaniu, świadomości 

budowania w zgodzie z naturalnymi uwarunkowaniami oraz redukcji przyczyn zanieczyszczeń 

środowiska. Wiele rządów oraz międzynarodowych organizacji wspomaga finansowo 

w budownictwie nowatorskie działania postulujące wspieranie na miejscu osób potrzebujących za 

pomocą programów: samopomocowych (tzw. self-help program, polegający na wspieraniu 

budownictwa indywidualnego – więcej od s. 63, 67), przyrostowego rozwoju/wzrostu 

(incremental development/growth, polegający na oddaniu użytkownikowi np. działki z mediami 

pod przyszłą rozbudowę wg indywidulanych preferencji – więcej od s. 63, 67), niskich kosztów 

(low-cost), wspomagania samopomocy (aided self-help – więcej od s. 63, 67), wzajemnej 

pomocy (mutual-aid), teren i przyłącza (site and service, polegający na zapewnieniu przyszłym 

mieszkańcom uzbrojonej działki wyposażonej w media i przyłącza instalacyjne – więcej 

przypis nr 184). Związane to było z rozczarowaniem ideami budowy wielkich modernistycznych 

osiedli socjalnych, gdzie jednostka była anonimowa, nie mając żadnego wpływu na architekturę. 

Argumentowano, że od wieków ludzie sami budowali sobie domy, w których mieszkali. Ważną 

postacią związaną z podobnymi działaniami jest – pracujący w latach 60. w Peru – John F.C. 

Turner (s. 63). Jego publikacje oraz projekty mają znaczenie dla rozwoju idei architektury 

związanej z nurtem stosownej technologii polegających na m.in. społecznym zaangażowaniu 

architektów oraz idei wykorzystania lokalnego potencjału i pozostawieniu przyszłym mieszkańcom 

decyzji co do tego, jak chcą mieszkać. 

 W krajach rozwijających się za pionierskie koncepcje projektowe na rzecz osób najuboższych 

odpowiadają także miejscowi architekci, których działania mają niemałe znaczenie dla rozwoju 

idei stosowności w architekturze wiązanej z ruchem Stosownej Technologii. Realizujący swoje 

projekty na terenie Egiptu Hassan Fathy (s. 51) czy w Indiach Balkrishna V. Doshi (s. 67) 

hołdują wymiarowi partycypacyjnemu w podejściu do budowania przy użyciu nierzadko 

tradycyjnych technik oraz lokalnych materiałów. Poza działalnością projektową zaangażowani 

są w edukacje kolejnych pokoleń architektów. Są twórcami fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji 
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pomocowych, a także dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami na uczelniach całego świata oraz 

w publikacjach. Prace wspomnianych twórców przyczyniły się do formowania wielu programów 

mieszkaniowych wdrażanych przez m.in. ONZ, Bank Światowy oraz NGOsy, a ich wkład miał 

duże znaczenie w dyskursie o światowym zasięgu (więcej od s. 63, s. 67). 

 Rodzące się tendencje obejmują swoimi działaniami nie tylko kraje ubogie – afrykańskie, 

Ameryki Łacińskiej czy też Azji. Problemy związane z dehumanizacją, anonimowością 

czy industrializacją dotykają także kraje rozwinięte. Wspomniane idee zyskują w nich coraz 

większą popularność. Powstają ruchy społeczne stojące w opozycji wobec dotychczasowego 

funkcjonowania opartego kładącego nacisk na rozwój wielkim kosztem. Między innymi w USA w 

latach 60. rodzi się ruch hippisowski kontestujący normy społeczne oparte na konsumpcji, 

upolitycznieniu, konformizmie, rywalizacji czy materializmie. Swoje zainteresowanie hippisi 

(hippies) kierują w stronę pacyfizmu, ekologii, jak również w duchowości wschodnich oraz 

fascynacji krajami rozwijającymi się, których kultura i architektura stają się dla wielu inspiracją. 

Jednym z przykładów, szerzej rozpisywany w późniejszym dziele, jest komuna Drop City 

w Colorodo inspirowana ideami Fullera domów samowystarczalnych108 (s. 62). Ruch hipisowski 

stara się wcielać w życie idee samowystarczalności oraz być głosem sprzeciwu wobec dobrobytu, 

którego ceny społeczne, gospodarcze, wolnościowe są – w ich mniemaniu – zbyt duże. 

 Również nowe, awangardowe nurty artystyczne odzwierciedlają panujące nastroje. Warto 

wspomnieć choćby o Arte Povera (tzw. Sztuka Uboga)109. Cechą charakterystyczną 

zapoczątkowanego w latach 60. ruchu we Włoszech staje się eksponowanie surowych –  

uchodzących za bezwartościowe – materiałów (takich jak glina, szmaty, gałęzie, metal, skóry, 

odłamki szkła etc.) oraz posługiwanie się pospolitymi przedmiotami. Takim działaniom przyświeca 

idea odwrócenia się od tzw. sztuki elitarnej i środków, którymi się ona posługuje. Nowy ruch – 

kojarzony z takim artystami jak m.in. Giovanni Anselmo, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio – 

zdaje się ukazywać piękno zużycia, prostoty i obumierania przedmiotów.  

 Należytym byłoby również nadmienienie o ideach związanych z metodami projektowania, 

budowania oraz wspólnego życia w krajach rozwiniętych ukazujących charakter zmian 

społecznych. Pojawiają się koncepcje projektowe oparte na zasadach partycypacji społecznej, 

w których to użytkownicy współdecydują o mającej powstać architekturze. W krajach 

skandynawskich rodzi się ruch cohousingowy (lata 60.), który w architekturze obejmuje wspólną 

budowę lub adaptację budynku, bądź zespołu budynków. Ruch zachęcał do tworzenia architektury 

sprzyjającej powstawaniu wspólnot jako alternatywy dla anonimowych osiedli miejskich. Powstają 

również koncepcje uspołecznionego projektowana i budowy domów, w sposób taki 

by niewykwalifikowaniu budowniczowie – przyszli mieszkańcy byli w stanie niskim kosztem sami 

                                                      
108 Rybczyński W., op. cit., s. 90. 
109 Arte Povera – termin określający nurt w sztuce. Został utworzony w 1967 przez włoskiego krytyka Celanta G. 

Por. Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych, Kubalska–Sulkiewicz K., Bielska–Łach M., Manteuffel–Szarota 

A. (red.), Warszawa 2003, hasło: „arte povera”. 
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zbudować dla siebie własne jednostki mieszkalne zgodne z własnym możliwościami oraz 

potrzebami. Jednym z animatorów takich tendencji był Walter Segal – twórca w latach 70. 

tzw. Metody Segala110. 

 W 1964 roku wielkim odkryciem okazała się wystawa „Architektura bez architektów” 

(Architecture Without Architects) w Muzeum Sztuki Współczesnej (MoMA – Museum of Modern 

Art) w Nowym Yorku zorganizowana przez cenionego kustosza działu architektury MoMA – 

Bernarda Rudolfsky’ego. Niedługo później ukazała się w formie publikacji pod tym samym 

tytułem111. Na wystawie, która odbiła się echem w świecie, zaprezentowano przykłady budynków 

wznoszonych przez anonimowych rzemieślników pochodzące z krajów całego świata, w tym 

rozwijających się. W większości ukazane zostały obiekty szerzej nieznane, zakorzenione 

w miejscowych tradycjach i dostosowane do lokalnych warunków. Nie tylko malownicze, 

ale i o wysokim walorze estetycznym. Ogromnie wzbogaciła się świadomość środków, którymi 

operuje estetyka architektury112. Ukazano oryginalną, powszechnie nieznaną, a przy tym racjonalną 

architekturę jak m.in. gliniane wioski Dogonów w Mali, podziemne osiedla w prowincji Honnan 

w Chinach czy geometryczną zabudowa dzielnic Marrakeszu. Wystawa oraz wspomniana 

publikacja nieliteralnie wskazywały, jak dalece modernizm przekształcił się w projektowanie 

oderwane od człowieka, nierzadko traktując tendencje pretekstowo w imię tworzenia pięknych 

obiektów. Prezentowane przykłady ukazywały wartość rodzimych tradycji oraz praktycznych 

rozwiązań budowlanych, które mogłyby przysłużyć się architekturze światowej w czasach kryzysu 

ekonomicznego. 

 Podsumowując, industrializacja, uniwersalizm architektury modernistycznej, ukierunkowanie 

na wzrost gospodarczy, zysk, efektywność produkcji, dualizm ekonomiczny, dehumanizacja, 

anonimowość, wyczerpywanie zasobów naturalnych oraz zanieczyszczanie środowiska wpływają 

na powolne, acz konsekwentnie postępujące zmiany prądów myślowych w świecie XX 

i XXI wieku. Coraz częściej podnoszone są zagadnienia etyki w architekturze, zrównoważenia 

w budownictwie, doboru stosownych technologii, recyclingu, wpływu na społeczeństwo 

(tzw. social impact), odpowiedzialności zarządzania zasobami planety oraz rozwiązywania 

problemów biedniejszych rejonów świata. Przyczynia się to do uwrażliwienia i ukierunkowania 

na człowieka, jego otoczenie, kulturę, lokalne materiały, klimat, środowisko, wsparcie 

najuboższych, zrównoważenie oraz pewną powściągliwość. W odpowiedzi na wspominany 

problem dehumanizacji wielu myślicieli opowiada się za odrzuceniem technologii per se, na rzecz 

technologii zhumanizowanej113. Swoje odzwierciedlenie uzyskuje to także tendencjach 

projektowych w architekturze oraz doborze technologii, które bliskie są idei stosowności wyrażanej 

                                                      
110 Gierszon M., Metoda Segala. O wspólnotowym budownictwie mieszkaniowym, Poznań 2021. 
111 Rudolfsky B., Architecture Without Architects : A short Introduction to Non–Pedigreed Architecture, New York 

1964. 
112 Basista A., Architektura – dlaczego jest jaka jest, Kraków 2000, s. 23–24. 
113 Willoughby K. W., op. cit., s. 266. 



42 

 

oraz popularyzowanej przez ruch Stosownej Technologii. 

 

Technologia Pośrednia (Intermediate Technology) 

Kluczowy wkład w rozwój Stosownej Technologii miał ekonomista i filozof Ernst Friedrich 

Schumacher (1911–1977), który uważany jest za siłę napędową tego ruchu114. Przez ponad 20 lat 

pracował m.in. dla Brytyjskiej Narodowej Rady Węglowej (British National Coal Board). 

Jego praca związana była również z zaangażowaniem na rzecz krajów rozwijających się (Indii oraz 

Birmy). Był zatrudniony m.in. jako doradca ekonomiczny rządu Birmy. Doświadczenia pracy 

w krajach rozwijających się pozwoliły Schumacherowi sformułować zasady doboru odpowiednich 

technologii wobec realnych potrzeb danego miejsca. Po raz pierwszy nowa filozofia została przez 

niego wyartykułowana na łamach magazynu „Observer”115 w 1965 roku pod nazwą Technologii 

Pośredniej (Intermediate Technology). Spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem. 

Uznawana jest za prekursorską oraz to z niej miały się zrodzić w niedalekiej przyszłości wytyczne 

ruchu Stosownej Technologii (ST). Została później szeroko opisana przez tego samego autora 

w przetłumaczonej na wiele języków poczytnej publikacji pt. Małe jest piękne. Spojrzenie 

na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy (Small is beautiful. A study 

of economics as if people mattered, Londyn 1973), jeden z ważniejszych traktatów o współczesnej 

gospodarce. Książka weszła do kanonu prac podważając mit wzrostu jako jedyne kryterium 

rozwoju. Optowała za bardziej humanistycznym podejściem, co oddaje podtytuł pracy116. 

W wydanej oryginalnie w języku angielskim ww. publikacji jeden z podrozdziałów Schumacher 

tytułuje „Potrzeba Stosownej Technologii” (The Need for an Appropriate Technology), dla której 

najbardziej adekwatną nazwę odnalazł w określeniu – „Pośrednia” (Intermediate).  

 Schumacher krytykował klasyczną ekonomię koncentrującą się głównie na zysku, jak również 

udzielającą nieskuteczną pomoc wobec krajów rozwijających się. We wspomnianej publikacji 

krytykuje panujące przekonanie przedstawicieli krajów uprzemysłowionych, iż najważniejszym 

jest: „«kształcenie dla wypoczynku» w krajach bogatych, a w biednych – «transfer 

technologii»”117. Wskazuje, że bogacenie się i rozwój produkcji stały się głównymi celami świata, 

a myśl, że pieniądz rozwiąże wszelkie problemy stała się powszechna118. Rozwój oparty 

na nowoczesnej technologii pogłębia miejscowe problemy prowadząc do dehumanizacji, ubóstwa, 

                                                      
114 Kaplinsky R., Schumacher meets Schumpeter: appropriate technology below the radar, “Research policy : 

policy, management and economic studies of science, technology and innovation”, vol. 40, 2009. 
115 Schumacher E. F., How to help them help themselves, “The Observer”, Weekend Review, 29.08.1965. 
116 Krytykę rozwoju opartego na nowoczesnej technologii doprowadzających do dehumanizacji, ubóstwa, 

nierówności oraz zagrożeń środowiskowych i zasobów naturalnych, w tym okresie można odnaleźć również u 

innych autorów w poczytnych publikacjach takich jak: Mumford L., The Myth of The Machine, 1967, 1970; 

Meadows D. H., The Limit to Growth, 1972; Dickson D., Alternative Technology, 1974; Lovins A. B., Soft 

Energy Paths, 1977.  
117 Schumacher E. F., Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, 

przeł. Szymańska E., Strzelecki J., Warszawa 1981, s. 23. 
118 Ibidem, s. 328. 
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nierówności oraz zagrożeń środowiskowych i nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. 

Rozwiązanie dostrzegał w Technologii Pośredniej, która – jego zdaniem – „byłaby o wiele bardziej 

wydajniejsza niż technologie lokalne (znajdujące się zresztą w stanie upadku), jednocześnie zaś 

o wiele tańsza od skomplikowanej i kapitałochłonnej technologii nowoczesnego przemysłu”119. 

Schumacher podkreślał potrzebę równowagi między produkcją a rozwojem w krajach 

rozwijających się, oraz strategii ekonomicznej samowystarczalności i niezależności od gospodarek 

krajów uprzemysłowionych. Według Schumachera Technologia Pośrednia opierać się miała 

na kilku aspektach120 : 

– technologia powinna być pracochłonna, nie kapitałochłonna, a więc kreować 

jak największe zatrudnienie przy jak najmniejsze inwestycji finansowej (co miało wpływać 

na redukcję bezrobocia); 

– stworzeniu lokalnej produkcji oraz miejsc pracy bazujących na prostych, tanich 

technologiach oraz lokalnych surowcach; 

– w celu redukcji migracji należy dążyć do decentralizacji ośrodków produkcji na rzecz 

tworzenia miejsc pracy zgodnie z lokalnymi możliwościami w kategoriach 

ekonomicznych, wykształcenia, uzdolnień, możliwości organizacyjnych itp.;  

– możliwości szybkiego i prostego wykwalifikowania pracowników (redukcja 

wyspecjalizowanych funkcji) przy jednoczesnym niskim koszcie utrzymywania 

miejsca pracy. 

 W międzyczasie istotnym wydarzeniem związanym z rozwojem nowego ruchu było 

zainicjowanie przez Schumachera i jego współpracowników (m.in. z George’m McRobie, Julią 

Porter) Intermediate Technology Development Group (ITDG) – Grupy Rozwoju Technologii 

Pośredniej. Jej celem było propagowanie wyżej wymienionych idei (m.in. przy budowach domów, 

wykorzystaniu energii itp.), adekwatnej do poziomu rozwoju infrastruktury oraz dostępu 

do środków i zasobów danej społeczności w celu zaspokojenia jej potrzeb. Głównymi kryteriami 

Technologii Pośredniej były: taniość (capital-cheapness), niewielka skala (smallness), prostota 

(simplicity), brak przemocy (non-violence), czyli unikanie szkodliwego wpływu technologii 

na osoby. Technologia Pośrednia nie skupiała się bezpośrednio na architekturze, lecz poprzez 

propagowane idee miała wpływać na jej kształtowanie. Sam Schumacher często mówił wprost 

o praktycznych działaniach na rzec budownictwa dla ubogich, odpowiedniego doboru sprzętów 

oraz technologii zaopatrzenia w dostawy energii, wody itp. 

 

Międzynarodowy ruch Stosownej Technologii (Appropriate Technology) 

W styczniu 1968 r. na St. Cross College Uniwersytetu Oksfordzkiego miała miejsce pionierska 

„Konferencja ds. Dalszego Rozwoju w Zjednoczonym Królestwie Stosownych Technologii 

                                                      
119 Ibidem, s. 203. 
120 Ibidem, s. 203–210. 
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oraz ich Przekazywania do Krajów Rozwijających się” (Conference on the Futher Development 

in the United Kingdom of Appropriate Technology for, and Their Communication to, Developing 

Countries), w której osobiście brał udział Schumacher. Wydarzenie to uznaje się za kluczowe 

dla rozwoju nowego ruchu, gdyż to ono wpłynęło na zrodzenie się nowego pojęcia121. Wtenczas 

podjęto decyzję o zmianie terminologii z Technologii Pośredniej (Intermediate Technology) 

na Technologie Stosowną (Appropriate Technology)122. Uznano, że określenie intermediate 

(ang. „pośrednia”, „średnio zaawansowana”) nosi w sobie negatywne konotacje, gdyż sugeruje 

jakoby miałby być ona gorsza lub drugorzędna123. Na skutek ww. ustaleń ITDG zmienia 

nazwę wydawanego newslettera z „Intermediate Technology Bulletin” na „Appropriate 

Technology Journal”. 

 Drugą ważną postacią nowego ruchu – do której filozofii się odwoływano – był Mohatma 

Gandhi, którego słowa „Produkcja przez masy, nie produkcja masowa” (Production by the masses, 

not mass production) uznawane są za epigram ruch ST, a sam indyjski mąż stanu ojcem oraz 

pionierem idei mającego nadejść ruchu ST124. Gandhi orędował za propagowaniem małych, 

lokalnych technologii, które pozwoliłyby indyjskim wioskom pozostawać samowystarczalnymi. 

 Ruch Stosownej Technologii ma wszechstronny charakter, a do jego opisania posługiwano 

się terminem „praktyczny holizm”125 (practical holism). Oznacza on praktyki oparte 

na holistycznym podejściu do społeczeństwa, środowiska, technologii i innych czynników 

uważając, że wszystkie zjawiska są ze sobą powiązane. Ruch ST nie skupia się jedynie 

na architekturze, lecz w głównym założeniu jest to koncepcja obejmująca całe spektrum 

poszukiwania stosownych technologii głównie dla ubogich społeczności. Należałoby go postrzegać 

jako ruch obejmujący trzy współzależne wymiary rzeczywistości: wymiar techniczno-

empiryczny, wymiar społeczno-polityczny i wymiar etyczno-osobowy126. Humanistyczne 

podejście wyrażone jest poprzez ukierunkowanie na człowieka oraz zdroworozsądkowość. 

Ważnym wymiarem ST jest dobór odpowiednich rozwiązań związanych z rozwojem społeczności, 

jak również z myślą w dłuższej perspektywie czasowej – tj. o kolejnych pokoleniach. Opisując 

ruch ST w latach 80. Witold Rybczyński – sam z nim związany jako teoretyk oraz praktyk 

(architekt)127 – określił go mianem po części ruchu protestacyjnego (protest movement), po części 

świeckiej religii (lay religion), po części teorii ekonomicznej, jako alternatywę wobec szeroko 

                                                      
121 Wśród krytyków (zdecydowanej mniejszości) pojawia się część uznając ruch Stosownej Technologii jako coś 

odrębnego, nie wywodzące się z Technologii Pośredniej. Por. Willoughby K. W., op. cit. 
122 Rybczyński W., op. cit., s. 3. 
123 Betz M. J., McGowan P., Appropriate Technology: Choices and Developments, Durham 1984. Cyt. za: 

Akubue A., op. cit., s. 37. 
124 Rybczyński W., op. cit., s. 36. 
125 Willoughby K. W., op. cit., s. 293. 
126 Ibidem, s. 266. 
127 Witold Rybczyński wraz z Alvaro Ortegą, Samirem Ayad Wajid Ali oraz Arthurem Achesonem był jednym z 

założycieli The Minimum Cost Housing Group (MCHG) przy McGill University School of Architecture. 

MCHG praca związana była z wdrażaniem idei ST w projektach architektonicznych. Por. Rybczyński W., op. 

cit., s. VI. 
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pojętej nowoczesności (modern age)128. W opozycji do promowanego przez modernistów 

uniwersalizmu nowy ruch zwracać się miał ku jednostce (żyjącej w określonej wspólnocie) 

m.in. poprzez wybór i zastosowanie technologii na małą skalę (przyjazne sektorowi tradycyjnemu), 

przystępnej cenowo, wolnej od scentralizowanych ośrodków przemysłowych, energooszczędnej, 

przyjaznej dla środowiska i lokalnie dostępnej. 

 

Charakterystyka Stosownej Technologii 

Maurice Albertson i Audrey Faulkner proponują wewnętrzny podział Stosownej Technologii 

na technologię twardą (hard technology) oraz miękką (soft technology)129. Pierwsza odnosić 

się miał do technik inżynieryjnych, architektury, technik budowlanych, maszyn, itp. Miękka 

technologia dotyczyła zaś struktur społecznych i procesów udziału społecznego 

(m.in. partycypacji) we wdrażaniu odpowiednich zachowań powodujących zmianę. Stosowna 

Technologia objęła wiele dziedzin: od budownictwa i architektury, poprzez rolnictwo 

(usprawnienie produkcji rolnej), instalacje wodne i kanalizacyjne (w tym zapewniania dostępu 

do sieci, filtry wody, kwestie dezynfekcji, budowy studni itp.), urządzenia sanitarne (np. toalety 

kompostujące, oczyszczalnie), wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii (m.in. panele 

fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, urządzenia wykorzystujące wiatr do produkcji energii, 

generatory prądu, wykorzystanie biogazu), transport, opiekę zdrowotną (m.in. budowa szpitali, 

przychodni lekarskich, zapewnienie dostępu do leków i lekarzy), sferę spożywczą (wspomaganie 

produkcji, zapewnienie narzędzi, maszyn, urządzeń), technologie komunikacyjne oraz 

informacyjne (zapewnienie dostępu do komputerów i telefonów, sieci internetowej, prądu itp.) oraz 

wytworzenie systemu finansowania wspierającego podmioty. 

 W 2014 roku Michael Bauer wraz z Aaron Brown przeprowadzili badania metodą metaanalizy 

53 znaczących artykułów, książek, materiałów konferencyjnych poświęconych ruchowi ST130. 

Na jej podstawie wyłoniono 49 tzw. „wyznaczników stosowności” ruchu ST oraz częstotliwości ich 

występowania (wykres il.  3, s. 46). Pozwoliło to na wypracowanie oceny ich znaczenia w ruchu 

ST. Na postawie tych badań do wyróżniających się cech ST należy zaliczyć przede wszystkim: 

zorientowanie na człowieka oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. Dopiero w następnej 

kolejności pojawiają się konkretne technologiczne rozwiązania jak wykorzystywanie 

nieprzetworzonych surowców (raw materials), prostota (simplicyty), łatwość użycia (ease of use), 

rodzime techniki (indigenous techniques), efektywne gospodarowanie zasobami (resource 

efficiency) itd. 

 Przyjmując istnienie „technologii głównego nurtu” (mainstream technology) oraz „technologii 

                                                      
128 Rybczyński W., op. cit., s. V (przedmowa), 25. 
129 Faulkner A. O., Albertson M. L, Tandem use of Hard and Soft Technology: an Evolving Model for Third World 

Village Development, “International Journal of Applied Engineering Education”, nr 2 (2), s. 127–137. 
130 Bauer A. M., Brown A., Quantitative assessment of appropriate technology, “Procedia Engineering”, vol. 78, 

2014, s. 345–358. 
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il.  3. Wykres. Wynik metaanalizy publikacji dotyczących ruchu ST: „wyznacznik stosowności” vs. częstotliwość 

występowania na podstawie 53 znaczących dla ruchu ST publikacji. Źródło i opracowanie: Bauer M., Brown A., 

Quantitative assessment of appropriate technology, „Procedia Engineering”, vol. 78, 2014, s. 348. 

 

 

 

 

 

il.  4. Schemat preferowanego spojrzenia na ruch Stosownej Technologii pt. Preferred View of Appropriate 

Technology. Źródło i opracowanie: Willoughby K. W., Technology choice: A critique of the appropriate technology 

movement, Boulder 1990, s. 307. 
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alternatywnej” (alternative technology) Kelvin W. Willoughby sytuuje ST jako nakładającą się na 

te dwa obszary (schemat il.  4, s. 46). Zaznacza, że jest to preferowane spojrzenia na ST, które 

może objąć technologie głównego nurtu (nie jest wobec nich w opozycji) oraz technologie 

alternatywne w zależności od dopasowania wobec kontekstu. Stosowna Technologia – jak zauważa 

– to przede wszystkim innowacyjna strategia dostosowana do regionu, która ma na celu rozwój 

lokalnych społeczności poprzez swój holistyczny wymiar131. 

 

Mając na uwadze powyższe, za podstawowe cechy Stosownej Technologii należałoby uznać: 

– ukierunkowanie na człowieka; 

– wspieranie lokalnej społeczności poprzez podtrzymanie lokalnych zawodów, tworzenie 

nowych miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji, wykorzystywanie potencjału i rąk 

do pracy ludzi; 

– dostosowanie skali i technologii do lokalnych uwarunkowań klimatycznych, kulturowych, 

ekonomicznych oraz możliwości i potrzeb społeczności; 

– prostotę budowy oraz procesu technologicznego; 

– wykorzystywanie lokalnych materiałów, technik, konstrukcji itp., 

– otwartość na technologie tradycyjne, nowoczesne, innowacyjne, alternatywne itp. 

– możliwość łatwej adaptacji oraz elastyczność; 

– zdroworozsądkowość; 

– uwrażliwienie na miejscowe tradycje i kulturę; 

– ekonomiczne zrównoważenie polegające na przystępności cenowej oraz niskiej 

kapitałochłonność inwestycji; 

– ekologiczne zrównoważenie; 

– akceptację społeczną i kulturową proponowanych rozwiązań; 

– zarządzanie na poziomie lokalnym (decentralizacja); 

– łatwości i prostotę w utrzymania; 

– kompatybilność z istniejącą infrastrukturą; 

– energooszczędność i stosownie odnawialnych źródeł energii. 

 

                                                      
131 Willoughby K. W., op. cit., s. 307–308. 
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Międzynarodowy zasięg ST – lata 70. i 80. XX w. 

Ruch Stosownej Technologii szybko zyskuje uznanie oraz międzynarodowy zasięg. Dostrzega się 

w nim możliwość rozwiązania bieżących problemów w wielu dziedzinach, przede wszystkim 

wobec krajów rozwijających się. Największą popularność osiąga w latach 70. i 80. XX w. 

Towarzyszy temu przekonanie, że dobór stosownych technologii należy traktować jako kardynalną 

zasadę wobec spraw ludzkości, a nie tylko jako sprawę godną uwagi specjalistów i pasjonatów132. 

Wartym zaznaczenia jest to, iż wkrótce po publikacji przez Schumachera książki Małe jest piękne 

(Londyn 1973) Organizacja Narodów Zjednoczony opracowała Program Środowiskowy ONZ 

(United Nations Environment Programme), który wypracował kryteria stosowności dla krajów 

rozwijających się. Jego celem było również wdrażanie idei stosowności w tych miejscach. ST staje 

się centralnym punktem polityki w wielu krajach oraz programach pomocowych. Pojęcie stosownej 

technologii szybko zyskuje uznanie międzynarodowych organizacji oraz instytucji133 takich 

jak UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego), Bank Światowy, 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Program Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP), 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Żywność i Organizacja Rolnictwa (FAO) oraz 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wiele z nich tworzy departamenty 

do spraw opracowania oraz wdrażania stosownych technologii. Z czasem coraz więcej osób 

i organizacji angażuje się na rzecz ruchu ST. W 1976 r. powstaje utworzona w Waszyngtonie 

Appropriate Technology International (ATI), która jest prywatną organizacją non-profit, wspieraną 

finansowo przez Kongres USA. Jej misją było edukowanie innych organizacji na temat wdrażania 

stosownych technologii, eksperymentowanie z innowacyjnymi projektami dotyczącymi rozwoju 

technologicznego oraz ich transferu do innych krajów (m.in. Malezji, Indonezji, Nepalu, Indii, 

Nowej Zelandii). W 1977 roku zawiązuje się National Center for Appropriate Technology (NCAT), 

który współpracował z amerykańskimi departamentami ds. Energii i Rolnictwa (US Departments of 

Energy and Agriculture) w celu opracowania odpowiednich programów technologicznych. Od tego 

czasu NCAT nieprzerwalnie funkcjonuje działając na rzecz zrównoważania134. W 1977 r. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła tzw. Program Stosownej Technologii dla Zdrowia 

(Appropriate Technology for Health Program). W dziedzinie budownictwa oraz architektury 

powstają podobne programy. Wartym zaznaczenia jest fakt utworzenia przez egipskiego 

architekta Hassana Fathy’ego w 1976 r. Międzynarodowego Instytut Stosownej Technologii 

w Kairze (od s. 51). 

 

 

                                                      
132 Willoughby K. W., op. cit., s. 6. 
133 Na początku lat 80. XX w. przyjmuje się, że zaangażowanych w rozwój ruchu ST było tysiące organizacji. 

Por. Willoughby K. W., op. cit., s. 135–136. 
134 Oficjalna strona internetowa – National Center for Appropriate Technology, https://www.ncat.org/ 

[dostęp: 18.03.2021]. 

https://www.ncat.org/
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Obszar działań ST 

Pomimo tego, iż tendencje związane są stosownością w architekturze nie są ograniczone ramami 

przestrzennymi to jednak odznaczają się strefy na mapie świata, w których szczególnie się one 

ujawniły. Przyjmuje się, że rozwój teorii ST nastąpił w krajach najbardziej rozwiniętych Europy 

i Ameryki Północnej135, zaś rozwój praktyki w krajach rozwijających się, które uzależnione były 

od pomocy udzielanej przez te pierwsze136. Jego inicjatorami oraz rzecznikami były wspomniane 

niepospolite postacie wyczulone na problemy krajów ubogich. Organizatorzy posiadali 

doświadczenie pracy w tych regionach oraz byli zaangażowani w działania pomocowe na ich 

terenie. Idee Schumachera powstawały z jego osobistych doświadczeń w Birmie oraz Indiach. 

Architekt Hassan Fathy tworzył głównie w Egipcie (s. 51), John F.C. Turner w Peru (s. 63), 

Balkrishna V. Doshi projektuje w Indiach (s. 67), Diébédo Francis Kéré główne na terenach Sahelu 

(s. 73), a fundacja charytatywna Aga Khan Development Network zaangażowana jest w pomoc 

ubogim krajom muzułmańskim (od s. 83). 

 Technologia Pośrednia ukierunkowana była na rozwiązywanie problemów tzw. Krajów 

Południa137. Zdaniem Schumachera konieczne było skupienie się na tym regionie, aby zapewnić 

niezbędną strukturę gospodarczą, która umożliwi większości ludności krajów słabo rozwiniętych 

produktywny udział w życiu gospodarczym. Ważnym aspektem było, aby gospodarki wiejskiej 

nie opierać jedynie na rolnictwie, lecz tworzyć organiczny rozwój obejmujący szersze spektrum. 

Wywodzący się z Technologii Pośredniej ruch ST skupia się przede wszystkim na obszarach 

wiejskich oraz nieformalnych sektorach krajów rozwijających się138. 

 Założenia ST w główniej mierze były wdrażane w krajach rozwijających się poprzez pomoc 

(finansową, zaangażowanie organizacji poprzez wdrażanie opracowanych programów 

oraz poszczególnych osób, w tym architektów) z krajów rozwiniętych – głównie Stanów 

Zjednoczonych i Europy – oraz organizacji typu ONZ czy NGOsów. Dopiero z czasem rozwój 

praktyki ST ewoluował na kraje rozwinięte. W latach 80. ubiegłego wieku na podstawie ankiety 

przeprowadzonej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation 

for Economic Co-operation and Development – OECD) mniej niż 2/5 organizacji zajmujących 

się stosownymi technologiami z siedzibą w Krajach Północy skupiało się na działaniach w Krajach 

Północy139. W tym okresie – jak zaważa Willoughby – istnieje o wiele rozleglejsza literatura 

poruszająca ST w Krajach Południa, aniżeli Północy140. Od latach 90. idee ST wydają się zyskiwać 

                                                      
135 Rybczyński W., op. cit., s. 60. 
136 Ibidem, s. 58–59. 
137 Terminy „Kraje Północy” i „Kraje Południa” to umowny podział zakładający, że „Kraje Północy” to kraje 

europejskie, USA, Japonii i część państw azjatyckich, Australia, czyli kraje rozwinięte i uprzemysłowione. Do 

„Krajów Południa” zalicza się kraje afrykańskie, Ameryki Południowej i Azji, czyli uchodzące za uboższe. 
138 Akubue A., op. cit., s. 39–40. 
139 Jequier N., Blanc G., The world of appropriate technology. Paris: Organization for Economic Cooperation and 

Development 1983, s. 10. Cyt. za: Willoughby K. W., Technology choice: A critique of the appropriate 

technology movement, Boulder 1990, s. 170–171. 
140 Willoughby K. W., op. cit., s. 171. 
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coraz bardziej na popularności w krajach rozwiniętych. Prezentuje się jako alternatywna opcja 

wobec głosów opowiadających się za zmniejszeniem zakresu technologii w świecie, bądź głosów 

upatrujących w niej jedyny słuszny kierunek. Jak zauważa Willoughby w Krajach Północy 

„stosowna technologia afirmuje poglądy tych, którzy krytykują społeczeństwo technologiczne 

(o ile technologia ma tendencję do szkodzenia ludziom i środowisku), jak również tych, którzy 

wychwalają społeczeństwo technologiczne (o ile technologia może działać jako środek 

do samorealizacji człowieka i ekologicznego zarządzania środowiskiem)”141. 

 Współcześnie termin ST – oraz stosownej architektury wyrastającej z tych idei – jest używany 

zarówno w odniesieniu do krajów rozwijających się (przede wszystkim), jak i rozwiniętych, w celu 

opisania środków technologicznych i inżynieryjnych, które służą społeczeństwu oraz wywołują 

mniej negatywnych skutków dla środowiska, przez co uchodzą za zrównoważone. Technologia 

czy architektura utożsamiana z określeniem „stosowności” czy też – zyskującego coraz większą 

popularność – „zrównoważenia” zyskuje na znaczeniu, a idee stosowności wybrzmiewają coraz 

głośniej. 

 

Twórcy 

Wśród twórców-architektów utożsamianych z propagowaniem teorii związanych z ideą 

stosowności w architekturze krajów rozwijających się oraz wcielaniem ich w życie w postaci 

realizacji projektowych wyróżnić można pięć grup. Do czołowych przedstawicieli tych tendencji, 

częściowo i prekursorów, należałoby zaliczyć Hassana Fathy’ego (s. 51), Richarda 

Buckminster Fullera (s. 62), Balkrishnę V. Doshi’ego (s. 67) czy John’a F.C. Turnera (s. 63). Mają 

oni pokaźny wkład w rozwój nowych teorii wiązanych z tym nurtem, jak również realizację 

projektów, które stały się dla niego reprezentacyjnymi. Spośród wspomnianej grupy należy 

wyróżnić Hassana Fathy’ego z Egiptu, Balkrishnę V. Doshi’ego z Indii oraz wymienić także 

Alejandro Aravenę z Chile142, Diébédo Francis Kéré z Burkina Faso (s. 73), Kashef Mahboob 

Chowdhury z Bangladeszu (s. 175), Mariam Kamara z Nigru (s. 155) jako postacie wywodzące się 

z krajów rozwijających się, które poświęciły się na rzecz projektowania w tych regionach, 

a tendencje stosowności w architekturze stają się niejako ich modus operandi.  

 Kolejną grupą stanowią zagraniczni architekci urodzeni oraz wykształceni w krajach 

rozwiniętych, którzy podjęli decyzję o przeprowadzce się do krajów rozwijających się 

lub działaniu głównie w tych rejonach. Do nich należą m.in. Albert Faus (s. 107), Emilo 

Caravatti (s. 117), James Mitchell (s. 121). Należałoby również wspomnieć o architektach oraz 

pracowniach, które stale współpracują z organizacjami (głównie pozarządowymi typu NGO) 

                                                      
141 Willoughby K. W., op. cit., s. 175. 
142 Chile nie jest zaliczane do krajów rozwijających się wg przyjętych ograniczeń. Tym niemniej twórczość 

Alejandro Araveny (Elemental) i jego zaangażowanie na rzecz budowy osieli (low-cost housing) dla osób o 

niskich dochodach stanowi rzecz godna wyszczególnienia, a idee projektowe bliskie są twórcom z związanym 

z tendencjami ST.  
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w ramach wpierania ich działań w postacie projektowania w tych regionach. Wśród nich warto 

wymienić takich twórców oraz biura jak m.in. Shigeru Ban, Sharon Davis (s. 93), 

TAMassociati (s. 183), MASS Design Group (s. 103), Architecture Sans Architecture Sans 

Frontières International (s. 179). Część pracowni prowadzi swoje oddziały w ww. krajach bądź 

też w swoich biurach posiada odrębne działy pracujące wyłącznie na rzecz krajów rozwijających 

się: np. Urko Sánchez (s. 131), MASS Design Group (s. 103), LEVS architecten. Ostatnią grupę 

stanowią projektanci, którzy incydentalnie angażują się w realizacje w tych regionach. Tym 

niemniej ich realizacje zasługują na szczególną analizę oraz wyróżniają się na tle innych. Do nich 

należałoby zaliczyć twórców taki jak np. Renzo Piano czy Tadao Ando (s. 143). 

 

Hassan Fathy. Prekursor architektury stosownej 

Jeżeli kogokolwiek można byłoby nazwać pionierem współczesnej architektury stosownej 

związanej z ideami ruchu ST to byłby nim egipski architekt Hassan Fathy (1900 – 1989). 

Przez część krytyków nazywany bywa „egipskim prorokiem stosownej technologii”143, „ojcem 

architektury dla Ubogich”144, „ojcem low-tech”145, choć sam sprzeciwiał się używaniu wobec 

technologii określenia „low”. Uważał, że takowa nie istnieje146. Krytycy architektury Charles 

Jencks wraz Karlem Kropfem zakwalifikowali go do przedstawicieli nurtów związanych 

z tradycjonalizmem oraz ekologią147. Do jego architektonicznej twórczości, społecznego 

zaangażowania oraz tekstów sięgają także osoby odwołujące się do nurtów tzw. architektury 

wernakularnej (vernacular architecture)148, architektury zrównoważonej (sustainable architecture) 

i innych. Niewątpliwie Fathy uznawany jest za jednego z przedstawicieli i prekursorów 

międzynarodowego ruchu pod nazwą Stosownej Technologii w odniesieniu do sztuki budowania149. 

 Fathy porusza temat stosowności w architekturze w swoich publikacjach oraz podczas 

wykładów. W roku 1976 Egipcjanin został założycielem oraz głównym dyrektorem (1976–1989) 

Międzynarodowego Instytutu Stosownej Technologii (The International Institute for Appropriate 

Technology) w Kairze. Na czym miałaby polegać wspomniana stosowność założyciel opisuje 

w memorandum dotyczącym powołania wspomnianego instytutu: „Stosowność odnosi się 

do społeczno-ekonomicznych potrzeb ludzi w danym klimacie, środowisku, kulturze, i duchowej 

                                                      
143 Takiego określenia użył R. B. Marquis w tytule artykułu w „AIA Journal”. Por. Marquis R. B., Egypt's Prothet 

of Appropriate Technology, „American Institute of Architects (AIA) Journal” 1980, nr 69 (grudzień), s. 39. 
144 Sam Hassan Fathy jest autorem książki z 1969 r. o takim tytule. Por. Fathy H., Architecture for the Poor, 

Kair 1969.  
145 Kołakowski M. M., Rewolucja z beczki Diogenesa, „Architektura & Biznes” 2005, nr 6 (czerwiec), s. 36. 
146 Marquis R. B., op. cit., s. 39. 
147 Jencks Ch., Kropf K., op. cit. 
148 Sam H. Fathy jest autorem publikacji pt. Natural Energy and Vernacular Architecture. Por. Fathy H., Natural 

Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to the Hot Arid Climate, Shearer 

W., Abd-el-rahman A. Sultan (red.), Chicago 1986. 
149 Rybczyński W., op. cit., s. 135. 
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il.  5. Wioska Nowa Gourna, Hassan Fathy, Nowa Gorna, Egipt, 1946: 

○↑ widok z ulicy w kierunku zabudowy mieszkalnej, fot. Viollet R.; 

○↓ projekt zagospodarowania terenu, rys. Fathy H. 
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tradycji, a ta ostatnia reprezentuje esencję ludzkich pragnień w danym regionie. Wybieramy termin 

«stosowna technologia» w celu umożliwienia organom sprawującym władzę propagowania kultury 

rzemieślniczej w rozwoju regionów (…) w celu dostarczenia towarów i usług dla ludzi w sposób, 

który jest zgodny z ich ekonomicznymi i nie ekonomicznymi potrzebami, ponieważ dotyczą 

zatrudnienia, produkcji, populacji, zdrowia, żywności, mieszkań, i edukacji. To, co jest stosowne 

w danym regionie różnić się będzie od tego, co będzie stosowne w innym ponieważ warunki 

się różnią, natomiast stałe będą minimalizacja kosztów oraz optymalizacja pracy/robocizny”150. 

 Twórczość architektoniczna Fathy’ego obejmuje głównie kraje Bliskiego Wschodu takie jak 

Egipt, Iran, Arabię Saudyjską, ale także USA. Jego troska o architekturę na rzecz społecznego 

budowania dla niezamożnych osób znalazła swój wyraz w czterech wielkich projektach. Dwa 

z nich należą do zamówień publicznych. Są nimi: projekt wioski Nowa Gourna w Egipcie (il.  

5, il.  6), który niewątpliwie jest najsłynniejszym jego dziełem i uchodzi za wyróżniającą się 

realizację. Obejmował on zabudowę mieszkaniową, meczet, teatr, ratusz, centrum sportowe, targ, 

miejsce dla podróżujących handlarzy, rynek, szkoły rzemiosła, szkoły łaźnie, kościół, park 

z jeziorem. Nie został jednak w całości zrealizowany. Drugim projektem była wioska New Bariz, 

w którym główny plan rządu zakładał realizację koncepcji centralnej wioski i sześciu satelitarnych 

wiosek/przysiółków. Kolejnymi dwoma projektami są inwestycje prywatne. Pierwszy dla inwestora 

Hafiz Afifi-Pasha (będącego właścicielem ziemskim) pod nazwą Lu'luat al-Sahara. To wiejskie 

osiedle z usługami takimi jak m.in. szkoła podstawowa, szpital, przychodnia. Drugi to ośrodek dla 

społeczności islamskiej w New Mexico w USA dla fundacji Dar al Islam. Idee „projektowania 

dla ubogich” Hassana Fathy’iego – zawarte w poczytnej, przetłumaczonej na wiele języków jego 

publikacji dokumentującej realizację wspomnianego projektu wioski Nowej Gourny w Egipcie 

pt. Architecture for the Poor An Experiment in Rural Egypt (Chicago, 1969) – miały głęboki 

wpływ na kształtowanie się i popularyzację tendencji architektonicznych ruchu Stosownej 

Technologii, jak również – a może przede wszystkim – na powiększającą się grupę architektów 

zaangażowanych na rzecz projektowania w celu zaspokojenia potrzeb uboższej części 

społeczeństwa krajów rozwijających się. 

 W twórczość oraz publikacjach na rzecz architektury Fathy’ego ujawniają się trzy główne 

aksjomaty odnoszące się do stosowności w tej dziedzinie. Są nimi: 

– wymiar społeczny – jako wieloaspektowy wpływ architektury na rzecz społeczeństwa 

poprzez partycypację, edukację, rozwój, zatrudnienie, udział w procesach decyzyjnych 

mieszkańców etc.; 

– tradycjonalizm – w rozumieniu czerpania inspiracji z tradycyjnych rozwiązań, 

a nie naśladownictwa; 

                                                      
150 Fathy H., Memorandum…, s. 2. 
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il.  6. Wioska Nowa Gourna, Hassan Fathy, Nowa Gorna, Egipt, 1946: 

○↑ widok w kierunku meczetu, fot. https://bailarsobrearquitectura.com/ [dostęp: 01.06.2021]; 

○↓ rzut zagospodarowania terenu, rys. Fathy H. 

https://bailarsobrearquitectura.com/
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– warunki naturalne – dostosowanie architektury do lokalnych warunków miejsca 

i środowiska – klimatu, dostępnych materiałów etc. 

 Wymiar społecznego zaangażowania objawiał się humanistycznym podejściu Fathy’ego 

do architektury, procesu jej powstawania oraz roli człowieka podczas jej tworzenia oraz 

późniejszego użytkowania. Tytuł wspominanej książka Fathiego (Architecture for the Poor) 

we francuskim wydaniu przetłumaczona został na Construire avec le Peuple, co należałoby 

przetłumaczyć jako „Budowanie z Ludźmi”151. Zmodyfikowany względem oryginalnego wydaje 

się trafnie oddawać ten atrybut stosowności. O ile w modernizmie planowanie oraz projektowanie 

zorientowane było na potrzeby społeczne, które Fathy sobie cenił, o tyle sam opowiadał się 

za indywidualnym podejściem względem przyszłego użytkownika. Twierdził, że to człowiek 

powinien znajdować się w centrum architektury. Afirmował rozwiązywania problemów ludzkich, 

lecz nie oddalające się zbytnio od jednostki. Proponowana przez egipskiego projektanta postawa 

wyrażać się miała w budownictwie bazującym na zaangażowaniu projektanta oraz wzajemnej 

pomocy przyszłych użytkowników (tzw. self-help). Podkreślał ważkość roli architekta w całym 

procesie powstawania architektury. Sugerował twórcom postawę polegającą na indywidualnym 

podejściu względem przyszłych odbiorców. Zwracał uwagę architektom, aby nigdy nie 

podejmowali się projektów obejmujących więcej niż 15 do 20 jednostek mieszkalnych, aby 

traktować użytkowników jako indywidualnych inwestorów, a nie jako „uśrednioną przeciętną 

rodzinę”152. Twierdził, że architekci muszą pozostać wierni ludzkiemu wymiarowi swojego 

powołania. Kolejnym aspektem było zaangażowanie przyszłych użytkowników w budowę 

architektury w celu podnoszenia ich kwalifikacji oraz głębszego (emocjonalnego) związania z 

przyszłą realizacją. Podczas budowy wioski Nowej Gournej organizował warsztaty prowadzone 

przez nubijskich fachowców, którzy dzieląc się swoją wiedzą wprowadzali nowe osoby w arkana 

tradycyjnych technik budowlanych Egiptu. Projekt, techniki wykonawcze oraz materiały – zdaniem 

Fathy’ego – należy kształtować oraz dobierać w taki sposób by osoby niewyspecjalizowane były w 

stanie same włączyć się w prace budowlane. W zaangażowaniu zwykłych użytkowników oraz 

kształceniu przyszłych budowniczych architekt upatrywał także redukcję bezrobocia. W 

industrializacji dostrzegał zagrożenie, które spowodowało odejście od prac rzemieślniczych i 

rękodzieła, z którego mogły się utrzymywać stojące niżej w hierarchii warstwy społeczne. 

Podsumowując, partycypacja mieszkańców obejmować miała już etap procesu projektowania 

(zindywidualizowany układ dla danej rodziny), wykonawstwa samych obiektów, zaangażowania 

miejscowych w prace rzemieślnicze oraz tworzenie lokalnych miejsc pracy i podtrzymanie 

miejscowych zawodów. Należałoby również nadmienić o dostosowaniu skali inwestycji do potrzeb 

miejscowej społeczności, co związane jest także z aspektem łatwiejszej kontroli procesu 

technologicznego. 

                                                      
151 Fathy H., Construire avec le Peuple, Martineau J. (red.), Paryż 1970. 
152 Richards J. M., Serageldin I, Rastofer D., Hassan Fathy, Singapore 1985, s. 18. 
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il.  7. Wioska Nowa Gourna, Hassan Fathy, Nowa Gorna, Egipt, 1946: 

○ widok na uliczkę pod arkadami przy rynku, fot. Hassia. 
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 Rolę tradycji w architekturze Fathy rozumiał jako zakorzenienie budynku w kulturze danego 

miejsca czy regionu. Upatrywał ją w korzystaniu z lokalnych technik budowlanych, doboru 

odpowiednich materiałów, konstrukcji, jak również czerpaniu z bogactwa wypracowanych przez 

wieki tradycyjnych form i rozwiązań. Źródło ówczesnych problemów architektury i budownictwa 

Fathy upatrywał w rozpoczętej w XIX w. rewolucji industrialnej153 i mechanizacji, jak również 

w ówcześnie proklamowanych ideach modernistycznych. Zauważył, iż nowoczesne, importowane 

technologie wcale nie poprawiają jakości budownictwa w Egipcie, a wręcz przyczyniają się 

do pogłębiania problemów mieszkaniowych osób najuboższych. Apoteoza nowych technologii 

i materiałów również budziła sprzeciw Egipcjanina, który był zdania, iż architektura powinna być 

wpisana w kulturę lokalną oraz nie powinna się zbytnio oddalać od prostoty tkwiącej w odwiecznej 

naturze budowania. Nie zgadzał się również z ideami modernistów zerwania i odrzucenia 

przeszłości, lecz skłaniał się ku ciągłości. Już w latach 40. XX wieku odwoływał się do tradycji., 

gdy tymczasem w światowych trendach zaczęło się to powoli ujawniać dopiero w latach 60 

w związku z rodzącymi się tendencjami postmodernistycznymi w architekturze. Twierdził, 

że należy się uczyć pozornie skromnych rozwiązań, a nie z góry je lekceważyć. Stosowanie 

materiałów takich jak beton i stal wymaga zaawansowanych technologii, na które nie mogą sobie 

niektórzy pozwolić ze względów finansowych oraz ograniczoną ich dostępność. Podczas 

wykładów można było usłyszeć z ust Fathy słowa: „Architektura musi być podporządkowana 

naturalnym zasadom harmonii i reakcji na siły [natury], a także ludzkim zasadom tradycji, ludzkiej 

skali i duchowości”154 oraz „zapomnieliśmy, że to natura współtworzy naszą architekturę. Dlatego 

nowoczesna architektura straciła znaczenie dla współczesnego człowieka”155. 

 Projektant zwracał się w kierunku tradycyjnych materiałów oraz rozwiązań egipskiej 

architektury, które powszechnie stosowane były w przeszłości, lecz z biegiem czasu oraz 

standaryzacją budownictwa uległy zapomnieniu. Projektuje budowle z suszonych cegieł 

z ziemi/gliny/mułu (tzw. mud brick) – znanych i stosowanych na terenie Egiptu od ponad 

4 tysiącleci. We wspomnianej książce Architecture for the Poor opisuje stopniowe odkrywanie 

„na nowo” tej technologii oraz poszukiwanie ostatnich specjalistów znających te techniki na 

południu Egiptu. Dostrzega w niej wiele zalet, które pozwalały na rozwiązanie wielu ówczesnych 

problemów. Po pierwsze taka cegła jest bardzo prosta w produkcji, a sam proces wytwarzania może 

być swobodnie przekazywany przez rzemieślników kolejnym pokoleniem. Po drugie jest tania, 

gdyż materiał jest powszechnie dostępny na terminie Egiptu. Po trzecie cegła z suszonej gliny 

znakomicie sprawdza się w warunkach klimatycznych Egiptu o dużej amplitudzie temperatur 

(gorące dnie, ziemne noce), pomimo tego, iż jest materiałem o słabym współczynniku 

                                                      
153 Fathy H., Memorandum…, s. 1. 
154 Nagrane i spisane słowa wykładu Hassana Fathy’ego podczas The Aga Khan Award for Architecture w 

Aiglemont, Francja, Kwiecień 1978. Por. H. Fathy, Architecture and Community. Cyt za: Richards J. M., 

Serageldin I., Rastofer D., op. cit., s. 148. 
155 Wypowiedź Fathiego podczas jednego z jego wykładu w New Mexico w 1980 r. Por. Ibidem, s. 28. 
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il.  8. Wioska New Bariz, Hassan Fathy, Bariz, Egipt, 1967: 

○ widok na sklepienia i kopuły nubijskie, fot. Bertini V. 
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przewodzenia ciepła (0,22 kalorii/minutę/cm2 dla cegieł z 20–procentowym drobnoziarnistym 

piaskiem w stosunku do współczynnika 0,32 dla cegieł z 80–procentowym gruboziarnistym 

piaskiem, oraz w porównaniu z 0,48 dla wypalanych cegieł czy 0,8 dla pustaków betonowych)156. 

Ściany o odpowiedniej grubości z cegieł zachowywały większy chłód w ciągu dnia i trzymały 

lepiej ciepło nocami w porównaniu do powszechnie stosowanych betonowych bloczków. 

Po czwarte i piąte zapewniały estetyczny wymiar architektury nawiązując do spuścizny kulturowej 

Egiptu oraz były odporne na insekty (w przeciwieństwie np. do drewna). Fathy widzi w tej 

technologii zdecydowanie więcej zalet wobec importowanych i niedopasowanych do klimatu 

materiałów (stal, beton, drewno). Wobec wspominanych zalet suszona cegła wydała się również 

najstosowniejszym materiałem do budowy stropów i dachów. W celu ochrony przed 

przegrzewaniem pomieszczeń stosuje techniki budowy ceglanych sklepień oraz kopuł, które 

zaobserwował już w egipskiej architekturze datowanej na około 2500 r. p.n.e.157, a których 

„wynalezienie” przypisuje się dopiero Rzymianom. Nie wahał się przeszczepić technik budowy 

kopuł z południowej części Egiptu do wiosek w części północnej158. Aby uprościć ich budowę 

ściąga nubijskich rzemieślników, którzy jako jedyni pamiętali oraz znali techniki ich budowy 

z cegieł mułowych bez szalunków i deskowania. Polegała ona na kładzeniu jednej warstwy cegieł 

na drugiej, co niezwykle ułatwiało i przyspieszało proces budowy. Według Fathy’ego podczas 

kursu należało przyjąć założenia budowy: 

– sklepienia o rozpiętości 1,5 metra z prędkością 1 metra na godzinę (152 cegły PML); 

– sklepienia o rozpiętości 2 m z prędkością 60 centymetrów na godzinę (204 cegły PML); 

– 2,5–metrowe sklepienie z prędkością 30 cm na godzinę (272 cegły PML) i 3–metrowe); 

– kopuły składającej się z 1400 cegieł, która powinna zostać zbudowana w ciągu dwóch dni 

przez dwóch kursantów. 159 

 Broniąc autentyczności kulturowej Hassan Fathy podkreślił, że istnieje niezbędna 

„niewymienialność kultur” (non-interchangeability of cultures)160. Uważał, iż nie należy 

za wszelką cenę przeszczepiać elementów z innych kultur, jeżeli dla miejscowej wspólnoty 

i miejsca nie są one stosowne. Błędem byłoby jednakże sądzić, że architektura Fathy’ego była 

ślepym naśladownictwem tradycyjnego budownictwa lub też zamknięciem się na nowe 

rozwiązania. Był zdania, że należy być otwartym na świat i zapożyczać sprawdzone rozwiązania, 

jak również wymyślać nowe. Gdy zaobserwował, że piece egipskie nie są wystarczająco wydajne 

postanowił szukać tradycyjnych rozwiązań w kraju, gdzie klimat jest zimny, a ludzie ubodzy. 

W tym celu Fathy wybrał się do Austrii, gdzie w tyrolskich wioskach odkrył piec kaflowy używany 

                                                      
156 Fathy H., Architecture for the Poor : An Experiment in Rural Egypt, Chicago 1973, s. 45–46. 
157 Fathy podaje przykład grobowca Seneba w Egipcie datowany na około 2.5 tys. r. p.n.e., który miał okazję 

zwiedzać. Por. Ibidem, s. 8. 
158 Richards J. M., Serageldin I., Rastofer D., op. cit., s. 17. 
159 Fathy H., op. cit., s. 125. 
160 Richards J. M., Serageldin I., Rastofer D., op. cit., s. 17. 
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il.  9. Wioska New Bariz, Hassan Fathy, Bariz, Egipt, 1967: 

○↑ widok na zrealizowaną cześć projektu wioski, fot. Bertini V.; 

○↓ widok od strony rynku wioski, fot. Bertini V. 
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od wieków przez górali. Postanowił tę technologię zaimportować i propagować w Egipcie161. 

 Jeszcze jednym rozwiązaniem wynikającym z tradycji budownictwa na Bliskim Wschodzie 

były – ówcześnie niemal zapomniane – stosowane w projektach przez Fathiego tzw. malkaf’y 

(chwytacze/łapacze wiatru). Zasada działania malkaf’u polegała na wprowadzaniu górnych 

wiatrów (tj. silnych i oczyszczonych z pustynnego piasku wiatrów) przez wyższą część konstrukcji 

budynku do wnętrza. Ciepłe powietrze meandrując wewnątrz chwytacza wiatru schładzane było 

przez umieszczone w nim naczynia (np. z wodą lub zwilżonym węglem drzewnym), a następnie 

meandrowało przez pomieszczenia by wydostać się na zewnątrz przez otwory w przeciwległych 

częściach budynku. Dzięki ich zastosowaniu w budynkach w Nowej Gournej architekt był w stanie 

obniżyć temperaturę wewnątrz nawet o 10°C względem zewnętrznej. 

 We wspominanym memorandum Międzynarodowego Instytutu Stosownej Technologii Fathy 

wspomina, iż człowiek od zawsze był związany ze środowiskiem – tj. konkretny miejscem 

i warunkami naturalnymi. W innych publikacjach poruszą tę tematykę pisząc między innymi, 

iż aż do upadku granic kulturowych w XIX w. na całym świecie istniały lokalne kształty i detale 

architektoniczne. Nadmienia, że „budynki każdej miejscowości były pięknymi dziećmi 

szczęśliwego małżeństwa między wyobraźnią ludzi, a wymaganiami miejsca”162. Panujące warunki 

klimatyczne determinowały jego sposób życia, ubierania się, budowania itd. Ludzie musieli żyć 

w zgodzie z panującym klimatem. Architekt zwraca także uwagę na kontekst, w którym 

powstaje architektura. 

 Chociaż proponowane rozwiązania oraz filozofia Fathy'ego spotkały się z pewnymi 

niepowodzeniami w jego projektach społecznych163, są one bez wątpienia sukcesem jako pewien 

wzorzec ukazujący nowe możliwości i kierunki w architekturze. Inny ceniony egipski architekt 

Abdel Wahed El Wakil (urodz. 1943) wspomina: „Hassan Fathy zwrócił się ku ponadczasowym 

i uniwersalnym wartościom architektury, inteligentnie wykorzystując i adaptując rodzime techniki 

i materiały, stworzył architekturę, która wyłania się z rodzimej gleby, krystalicznej w swoich 

geometrycznych formach”164. Ismail Serageldin (urodz. 1944) – egipski naukowiec, późniejszy 

vice prezydent Banku Światowego oraz dyrektor Biblioteki Aleksandryjskiej – podsumowując 

twórczość Fathy’ego zwraca uwagę, że artykułował on autentyczność kulturową jako główny temat 

swojego przesłania165 oraz, iż być może najważniejszym wkładem jego w światową architekturę 

było odwrócenie uwagi ówczesnych architektów od głównych trendów architektonicznych na rzecz 

zwrócenia się w kierunku problemów osób najuboższych. Hassan Fathy zainspirował architektów 

                                                      
161 Fathy H., op. cit., s. 97. 
162 Ibidem, s. 19. 
163 Ze względu na problemy natury ekonomicznej oraz społecznej. Przy projekcie wioski Nowej Gournej przyszli 

użytkownicy nie chcieli współpracować z architektem oraz przeprowadzać się do nowego miejsca, co miało 

związek z rabunkami Luxoru, przy którym mieszkali, a z których się utrzymywali. Konieczność przeprowadzki 

wiązała się z utratą „pracy” i zysku. Projekt wioski nie został zrealizowany w pełnym zakresie. 
164 Abdel-Wahed El-Wakil, Appreciations, [w:] Richards J. M., Serageldin I., Rastofer D., op. cit., s. 154. 
165 Richards J. M., Serageldin I., Rastofer D., op. cit., s. 16. 
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i urbanistów na całym świecie, łącząc tradycyjne techniki z nowoczesnymi. Miał stać jednym 

z głównych orędowników o najpotężniejszym głosie na rzecz pogłębiania świadomości dotyczącej 

problemów społecznych i architektury, które „eksplodowały na światowych uniwersytetach 

w latach 60.”166 – tj. czasie rodzącego się ruchu Stosownej Technologii. 

 

Richard Buckminster Fuller 

Richard Buckminster Fuller (1895–1983) – amerykański architekt, wynalazca, badacz, konstruktor, 

wizjoner i filozof. Był jedną z najciekawszych osobowości twórczych XX wieku, którego idee 

pociągnęły rzesze ludzi. Uznawany jest za jednego z czołowych twórców w rewolucji 

w architekturze współczesnej167. Jest postacią wiązaną z ruchem Stosownej Technologii, 

choć wątpliwym byłoby sądzić, że wszystkie wyznawane przez niego idee w pełni wpisywały się 

w tezy ruchu ST. Podobnie reprezentował zdystansowane podejście wobec nowoczesnych 

technologii i rozwoju widząc w nich wiele zagrożeń. Jego propozycje nie można jedynie określić 

mianem zmian ewolucyjnych (jak to propagował ST), lecz rewolucyjnych. W tym czasie za 

stosowne uznawane było wszystko to, co było alternatywą do powszechnie panującej nowoczesnej 

technologii, którą oceniano z gruntu za niestosowną per se168. Swoją działalność rozpoczął 

w okresie powojennym, kiedy nastąpił wzrost zainteresowania architekturą niskobudżetową. Fuller 

wystąpił z nową koncepcją architektury. Już od lat 20. XX wieku koncentrował znaczną część 

swojej działalności zawodowej na rozwiązywaniu problemów ludzkości. Wierzył w sprawczość 

architektury, która może zmieniać ludzi. Był autorem utopijnych projektów opartych 

na technologii. Twierdził, iż należy całościowo spoglądać na problemy świata. Posługiwał się 

terminem całości (whole) odnosząc go do relacji człowieka ze wszechświatem (universe)169. 

Architektura według Fullera miała być niedroga, ekologiczna, mobilna i łatwa do wykonania przez 

nie-profesjonalistów. 

 Fuller projektuje na nowo domy, samochody, ustala nowy zarys mapy świata, a do wszystkiego 

stosuje określenie Dymaxion. Stosowany przez wynalazcę termin powstał z połączenia dwóch słów 

– dynamism oraz maximum. Krytykował tradycyjnie wznoszone jednostki mieszkalne, których 

utrzymanie uważał za zbyt drogie. Prototyp Dymaxion House obudowano z zewnątrz okładziną 

z aluminium, oparty zaś został na konstrukcyjnym trzonie z nierdzewnej stali. Zastosowano w nim 

wiele innowacyjnych rozwiązań związanych z automatyzacją dla szeregu wykonywanych 

codziennie czynności. Pojawiały się np. drzwi dźwiękochłonne na fotokomórkę, zamknięty obiegu 

wody czy też funkcja czyszczenia sprężonym powietrzem. Sam wynalazca pisał o projekcie: 

„…Dymaxion jako naukowe narzędzie przemysłowego budownictwa mieszkaniowego. Zapewniał 

on możliwość produkcji masowej na całym świecie, dawał nową ochronę ludzkiego bytu będąc 

                                                      
166 Ibidem, s. 18. 
167 Trzeciak P., op. cit., s. 299. 
168 Rybczyński W., op. cit., s. 83. 
169 Buckminster Fuller R., Operating Manual of Spaceship Earth, Carbondale 1968. 
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przeniesieniem na teren życia codziennego osiągnięć naukowych z dziedziny zbrojeń, polegających 

na robieniu jak najwięcej jak najmniejszym kosztem...”170. Dymaxion House miał funkcjonować 

jako dom samowystarczalny. Nadal przez wielu uważany jest za źródło inspiracji 

dla energooszczędnej zabudowy w erze, w której kładzie się nacisk na zrównoważony rozwoju. 

 Prace nad wcześniejszymi projektami doprowadziły Fullera do stworzenia – prawdopodobnie 

jego największego wkładu w dziedzinę architektury – Geodesic Dome, czyli tzw. kopuły 

geodezyjnej. To kopuła zbudowana z sieci powtarzających się wielobocznych elementów 

sferycznych, które otworzyły tym samym drogę do prefabrykacji. Taniość, łatwość transportu 

i montażu, prefabrykacja, wybitne właściwości nośne, opcja niemalże nieograniczonej rozpiętości 

oraz atrakcyjność formy sprawiły, że stosowano tego typu konstrukcję do przekrywania szeregu 

rodzaju budynków na całym świecie – szkół, domów, dworców, banków, teatrów itp. 

 W Stanach Zjednoczonych (w północnej Kalifornii) w latach 60. XX wieku idee Fullera 

zyskały wielką popularność. Do tego stopnia wzbudziły zachwyt u innych, że w południowym 

Kolorado powstała komuna o nazwie Drop City. Po jednym z wykładów Amerykanina 

zafascynowani ideami artyści, pisarze, malarze – w głównej mierze hipisi – zbudowali osadę opartą 

na koncepcji kopuł jego autorstwa. Urzeczeni architekturą krajów rozwijających się odkrywali 

piękno w najprostszych rozwiązaniach. Objawiało się to tym, iż domy-kopuły budowali 

nie z sugerowanych przez wynalazcę zaawansowanych, nowoczesnych materiałów, lecz własnym 

sumptem bazując na technologiach najprostszych takich jak karoserie samochodowe, siatki 

druciane, deski itp. 

 Według Fullera stosowna architektura na poziomie technologicznym miała bazować 

na najnowszych i innowacyjnych technologiach. To, co łączyło idee Amerykanina z założeniami 

ruchu Stosownej Technologii to była próba znalezienia stosownych rozwiązań dla problemów 

ludzkości. Schumacher mówił o redukcji kosztochłonnych zaawansowanych technologii oraz 

skupieniu się na problemach najuboższych, przywróceniu prostych prac i włączeniu ich w taką 

działalności, tymczasem Fuller nie wierzył w takie rozwiązanie. Twierdził, że „człowiek w ogóle 

tu [na Ziemi] nie jest dla pracy siłą mięśni, on jest dla pracy głową”171. Podsumowując różnice 

w podejściu między tymi dwoma intelektualistami Rybczyński zauważa, że Fuller chciał, 

aby człowiek robił to, co musi zostać zrobione, a Schumacher to, co uczyni go szczęśliwym172. 

 

John F.C. Turner 

John F.C. Turner (urodz. 1927) zestawiany jest z ideami ruchu ST. W świecie architektury 

uznawany jest przede wszystkim za cenionego teoretyka, entuzjastę i popularyzatorem idei 

programów samopomocy (self-help program) oraz przyrostowego rozwoju/wzrostu 

                                                      
170 Trzeciak P., op. cit., s. 301. 
171 Rybczyński W., op. cit., s. 107. 
172 Ibidem, s. 108. 
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(incremental development/growth) przy budowie domów i osiedli dla osób najuboższych w krajach 

rozwijających się. Od początku swojej działalności krytykował modernistyczne idee planowania 

oraz odgórnej polityki mieszkaniowej na rzecz promowania metody gospodarczej jako procesu 

realizacji architektury. Zajmował się rozwijaniem teorii, praktyki i narzędzi do samodzielnego 

budowania domów i osiedli. Brytyjski architekt pierwsze doświadczenie zdobywał w Peru, gdzie w 

latach 1957–1965 pracował dla rządowych agencji jako doradca oraz projektant opracowujący 

programy ds. mieszkalnictwa dla wiosek oraz w miejskich ośrodkach dla tzw. osiedli skłoterskich 

(squatter settlements). Pracował przy odbudowach i modernizacjach slumsów, które były częścią 

ogólnokrajowej inicjatywy rozwoju peruwiańskiej społeczności. Promował idee w budownictwie 

polegające na wspólnotowych i samopomocowych (self-help) działaniach samych mieszkańców. 

Zgodnie ze wspomnianą ideą przyrostowego rozwoju/wzrostu proponował przekazywanie 

przyszłym użytkownikom niedokończonych jednostek mieszkalnych/działek wyposażonych 

w podstawowe instalacje, które następnie przeznaczone były do samodzielnej rozbudowy. Dom 

definiuje jako proces, nie jako produkt. Otwarta forma zabudowy miała na celu późniejszą 

adaptację i rozbudowę budynków według indywidualnych potrzeb i możliwości. Miał stać się 

własnością mieszkańców, a nie działać na zasadach najmu, zgodnie z przekonaniem, że o własną 

nieruchomość ludzie troszczą się bardziej. Te prekursorskie w tym czasie idee projektowe później 

rozwijali tacy architekci jak Balkrishna V. Doshi w projekcie osiedla Aranya w Indore (Indie) czy 

Alejandro Aravena m.in. w projektach osiedli Quinta Monroy Housing w Iquique (Chile) oraz 

Monterrey Housing w Monterrey (Meksyk). 

 Po powrocie z Peru Brytyjczyk został pracownikiem naukowym na Joint Center on Urban 

Studies w Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz na uniwersytecie Harvarda, gdzie 

prowadził program magisterski „Projektowania osiedli w krajach rozwijających się” (Urban 

Settlement Design In Developing Countries). Prowadził również zajęcia na AA School w Londynie 

na Wydziale Tropikalnej Architektury oraz Development Planning Unit na University College 

London. Jako profesor na MIT promował idee budowania przez ludzi dla siebie samych. Bazując 

na peruwiańskich doświadczeniach rozwija teorie oraz publikuje wiele tekstów na temat 

rozwiązywanie problemów mieszkaniowych oraz urbanistycznych w ww. państwach. Wraz 

z Robertem Fitcherem publikuje swoją bodaj najbardziej wpływową, poczytną i tłumaczoną 

na wiele języków książkę o wymownym tytule Freedom to Build: Dweller control of the Housing 

Process (Nowy York 1972). Projektant pisze w niej: „Kiedy mieszkańcy kontrolują główne decyzje 

oraz mają swobodę wnoszenia własnego wkładu w projektowanie, budowę lub zarządzanie swoimi 

mieszkaniami, zarówno sam proces, jak i wytworzone środowisko stymulują indywidualne oraz 

wspólnotowe dobre samopoczucie”173. 

 Kilka lat później wydaje kolejną ważną publikacje w tej dziedzinie Housing 

                                                      
173 Turner J.F.C., Freedom to build : The fits and misfits of people’s housing, “RIBA Journal”, nr 2, luty 1974. 
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By People: Towards Autonomy in Building Environments (Londyn 1976). Opisuje w nich programy 

pomocowe oparte na zasadach wspomagania samopomocy (aided self-help) i wzajemnej pomocy 

(mutual-aid). Główna teza Turnera dotyczyła partycypacji lokalnych mieszkańców w procesie 

budowy oraz głosiła, że mieszkania będą najlepiej zarządzane przez osoby, które same mają w nich 

zamieszkać, a nie administrowane centralnie przez państwo. Tym niemniej podkreśla istotę 

kolektywnej współpracy rządu, projektantów i przyszłych mieszkańców. Jednakże to mieszkańcy – 

jako przyszli użytkownicy oraz budowniczy – stawiani byli na pierwszym miejscu. Podobnie jak 

to miało miejsce u Hassana Fathy’egu rolę architekta widzi jako organizatora i rzecznika 

niezbędnej między wspólnotą/społecznością a organem decyzyjnym (państwem, samorządem etc.). 

Względem Fathy’ego Brytyjczyk jeszcze bardziej ją umniejsza oddając więcej prac projektowych 

samym mieszkańcom. Do dnia dzisiejszego budzi to kontrowersje oraz rodzi krytykę w jego 

kierunku. Nadto twierdził, że kraje rozwinięte mogą się wiele nauczyć od krajów rozwijających się. 

Przekonywał, że osiedla zaprojektowane i zrealizowane przy współudziale miejscowych ludzi 

mogę lepiej funkcjonować od tych zaprojektowanych przez architektów „z góry” narzucających 

własne wizje przyszłym użytkownikom. Twierdził, że nie tylko mieszkańcy powinni budować 

własne domy i dzielnice, ale także powinni mieć kontrolę nad ich finansowaniem. Rolę projektanta 

widział jako spiritus movens zmian dla lokalnych społeczności oraz aktywizatora procesów 

budowlanych bazując na doświadczeniu i know-how miejscowych ekspertów. 

 Publikacje Turnera wywarły ogromny wpływ na politykę mieszkaniową na całym świecie 

w krajach rozwijających się. W latach 70. jego teorie i proponowane strategie budowlane kształtują 

programy mieszkaniowe międzynarodowych agencji takich jak ONZ oraz Bank Światowy. 

W latach 1983–1986 Turner zostaje koordynatorem projektu Habitat International Coalition's NGO 

dla ONZ. Rezultatem tej działalności oraz Międzynarodowego Roku Schronienia dla Osób 

w Kryzysie Bezdomności (1987) było wydanie raportu o lokalnych inicjatywach dla domów 

Building Community : A Third World Case Book (pod redakcją Berthy Turner, żony Johna F.C. 

Turnera, Londyn 1988). O znaczeniu głoszonych idei przez John F.C. Tuner może świadczyć także 

fakt, iż był on jednym z architektów – prelegentów, którzy uczestniczyli w cyklu konferencji 

naukowych zorganizowanych przez Agę Khana IV księcia Karima al-Husseinia w latach 1978–

1979. Miały one określić wytyczne, podstawowe cele i kryteria oceny przyznawania tej nagrody 

architektonicznej Aga Khan Award for Architecture174 (więcej od s. 83). 

 W 1988 r. otrzymał nagrodę Right Livelihood Award175 za: „za walkę w obronie praw ludzi do 

                                                      
174 John F.C. Turner brał udział w pierwszym seminarium z cyklu pt. Przemiany architektoniczne w świecie islamu 

(Architectural Tranformations in the Islamic World). Seminarium odbyło się w Aiglemont, Gouvieux (Francja) 

w kwietniu 1978. Por. Toward an Architecture in the Spirit of Islam, Holod R. (red.), Philadelphia: Aga Khan 

Award for Architecture, 1978. 
175 Right Livelihood Award – to nagroda przyznawana co roku „wizjonerom pracującym na rzecz bardziej 

sprawiedliwego, pokojowego i zrównoważonego świata”. Nagroda ma na celu stymulowanie pilnych i 

długofalowych zmian społecznych. Została ufundowana w 1980 r. przez szwedzkiego pisarza i filantropa 

Jakoba von Uexkülla. Por. Oficjalna strona internetowa – Right Livelihood, https://rightlivelihood.org/what-

we-do/the-right-livelihood-award/ [dostęp: 02.08.2021]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakob_von_Uexk%C3%BCll
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il.  10. Niskobudżetowe osiedle Aranya, Balkrishna V. Doshi, Fundacja Vastu-Shilpa, Indore, Indie, 1989: 

○↑ schemat przyrostowego rozwoju/wzrostu (incremental development/growth) domu jednorodzinnego na osiedlu, 

rys. Vastu-Shilpa Foundation; 

○↓← makieta projektu zagospodarowania terenu osiedla Aranya, fot. Vastu-Shilpa Foundation; 

○↓→ szkic domów, rys. Balkrishna V. Doshi. 
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budowania, zarządzania i utrzymywania własnych schronień oraz społeczności”176. Odbierając 

nagrodę podczas przemowy powtórzył: „(…) Kluczem jest fakt, że materialne i ludzkie zasoby 

do budowy osiedli mogą być wykorzystane ekonomicznie tylko wtedy, gdy są kontrolowane 

lokalnie.(…) Kiedy państwo lub rynek przejmują kontrolę nad ludźmi, koszty materialne rosną, 

duch wspólnoty słabnie, a ubóstwo wzrasta. Sami ludzie są największymi na świecie ekspertami 

od własnych potrzeb i priorytetów, nawet jeśli ich odziedziczona kultura i tradycyjne umiejętności 

zostały poważnie zniszczone lub osłabione”177. 

 Przekonania Turnera wywarły wielki wpływ na rozwój idei samopomocy oraz partycypacji. 

To, co przede wszystkim łączyło spojrzenie Turnera z ruchem Stosownej Technologii to działanie 

oparte na współpracy, wzajemnej pomocy i rozwoju społeczności, co leżało bardziej u podstaw 

etycznych aniżeli ekonomicznych (podobnie jak na to spoglądali Gandhi, Schumacher, Fathy i inne 

osoby wiązane z ruchem ST). John F.C. Turner twierdził, że stosowna technologia, a co za tym 

idzie i architektura, pozwalać winny zwykłym osobom do korzystania z nich dla własnych potrzeb 

i korzyści. Taka architektura służy społeczności nie czyniąc jej zależną od systemu, na który nie 

ma wpływu. 

 

Balkrishna V. Doshi 

Balkrishna V. Doshi (urodz. 1927) jest kluczową postacią oraz pionierem rozwoju współczesnej 

architektury oraz nowoczesnego planowania urbanistycznego w Indiach. Utożsamiany oraz 

przedstawiany jest jako jeden z przedstawicieli projektowania zgodnie z ideami ruchu Stosownej 

Technologii178. Po studiach architektonicznych w Bombaju indyjski architekt odbył praktykę 

architektoniczną w pracowni Le Corbusiera w Paryżu. Po powrocie do Indii nadzorował projekty 

swojego „guru”179 w Chandigarh i Ahmedabad oraz założył własną pracownię Vastu-Shilpa (Vāstu-

Shilpa), co w sanskrycie (języku staroindyjskim) oznacza „sztuka budowania 

przestrzeni/środowiska”. Współpracował także z Louisem I. Kahn’em przy budowie Indyjskiego 

Instytutu Zarządzania w Ahmedabad (Indian Institute of Management). Tworząc od lat 50. – 

tj. w czasie rewolucyjnych zmian w Indiach180 – podkreślał znaczenie kultury oraz lokalnych 

tradycji w architekturze. Jego zaangażowanie w stronę budownictwa socjalnego było kierowane 

                                                      
176 Golda-Pongratz K., John FC Turner (1927–) : Observing the barriadas of Peru, John FC Turner sees self-built 

urbanities as a resource, not a problem, Architectural Review, 11.01.2021, https://www.architectural-

review.com/essays/reputations/john-fc-turner-1927?tkn=1 [dostęp: 02.08.2021]. 
177 Fragmenty przemówienia wygłoszonego przez Johna F.C. Turnera podczas odbioru nagrody Right Livelihood 

Award w 1988 za teorię i praktykę zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Por. Acceptance speech 

– John F. Charlewood Turner, Right Livelihood, https://rightlivelihood.org/speech/acceptance-speech-john-f-

charlewood-turner/ [dostęp: 02.08.2021]. 
178 Awan N., Schneider T., Jeremy Till J., Spatial Agency : Other Ways Of Doing Architectures, Oxon 2011, s. 205. 
179 B. V. Doshi sam używa takiego sformułowania. Określił Le Corbusier tak m.in. w przemowie podczas odbioru 

Nagrody Pritzker w 2018 r. Por. Balkrishna Doshi 2018 Laureate Ceremony Acceptance Speech, The Pritzker 

Architecture Prize, [dostępny w wersji elektronicznej: https://www.pritzkerprize.com/sites/default/files/inline-

files/2018_BalkrishnaDoshi_CeremonySpeech.pdf, dostęp: 05.08.2021]. 
180 W 1947 r. miał miejsce początek indyjskiej państwowości po dekadach pozostawania kolonią Wielkiej 

Brytanii. Temu okresowi towarzyszyły liczne starcia – m.in. na tle religijnym, politycznym oraz gospodarczym. 

https://www.architectural-review.com/essays/reputations/john-fc-turner-1927?tkn=1
https://www.architectural-review.com/essays/reputations/john-fc-turner-1927?tkn=1
https://rightlivelihood.org/speech/acceptance-speech-john-f-charlewood-turner/
https://rightlivelihood.org/speech/acceptance-speech-john-f-charlewood-turner/
https://www.pritzkerprize.com/sites/default/files/inline-files/2018_BalkrishnaDoshi_CeremonySpeech.pdf
https://www.pritzkerprize.com/sites/default/files/inline-files/2018_BalkrishnaDoshi_CeremonySpeech.pdf
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il.  11. Niskobudżetowe osiedle Aranya, Balkrishna V. Doshi, Fundacja Vastu-Shilpa, Indore, Indie, 1989: 

○↑ widok na ulicę oraz demonstracyjne domy dla mieszkańców, fot. Vastu-Shilpa Foundation;  

○↓ widok na ulicę oraz demonstracyjne domy dla mieszkańców, fot. Vastu-Shilpa Foundation. 
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filozofią Mohatmy Gandhiego, a troska o edukację naukami Rabindranath Tagore181. Oprócz 

międzynarodowej sławy jako praktyk Doshi jest równie znany jako pedagog oraz twórca instytucji. 

Był także członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. przygotowania Międzynarodowej Karty 

Kształcenia Architektów (International Committee for preparing the International Charter on the 

Education of Architects), sponsorowanej przez Międzynarodową Unię Architektów we współpracy 

z UNESCO (1995). 

 Architekt odegrał kluczową rolę w utworzeniu cenionego w kraju oraz na świecie instytutu 

badawczego Vastu-Shilpa Foundation for Studies and Research in Environmental Design, 

którego zadania obejmują planowanie urbanistyczne, projektowanie, realizację oraz rozwój tanich 

oraz nieformalnych mieszkań w ośrodkach miejskich. Praca Hindusa łączy zaangażowanie na rzecz 

zapewnienia podstawowego schronienie oraz budowaniu społeczności i architektury opartych 

za zasadach zrównoważonego rozwoju. Hindus reprezentuje humanistyczne podejście 

do architektury podkreślając, że jest to dziedzina holistyczna, w której centrum znajduje 

się człowiek. Gdy William Porter z MIT odwiedził uczelnię w Ahmedabadzie wspomina jak 

uczniowie Doshie’go pracowali nad tematem doboru stosownych materiałów budowlanych 

w architekturze182. Nauczyciel kształtował postawę studentów na rzecz zrozumienia lokalnych 

surowców, technik oraz architektury. Za niestosowne uznawane były te importowane, których 

właściwości były manipulowane oraz zachwalane jedynie przez tych, którzy czerpali z nich zysk183. 

W swoich projektach nierzadko korzysta z tradycyjnych rozwiązań respektujących czynniki 

klimatyczne oraz uwzględnia właściwości materiałów. Doshi świadomie orientuje swoje realizacje 

względem stron świata i nasłonecznienia, stosuje elementy architektury chroniące przed słońcem 

(patia i atria), łapiące wiatr (wind catchers), otwory wspomagające naturalną wentylację, techniki 

obniżające temperaturę we wnętrzach poprzez umieszczanie kondygnacji częściowo zakopanych 

itp. Poza charyzmatycznymi projektami uwzględniającymi lokalne zasoby, tradycje oraz kontekst 

Doshi jest ceniony na arenie międzynarodowej za swoje zaangażowanie oraz pracę w zakresie 

tanich mieszkań dla najuboższych. 

  Pracownia Doshiego opracowuje eksperymentalne projekty mieszkaniowe, których stosowność 

upatruje w realizacji w oparciu o idee partycypacji, przyrostowego rozwoju/wzrostu (incremental 

development/growth), wzajemnej pomocy (mutual-aid), tzw. elastycznego układu (flexible layout) 

oraz stosownych technologii (appropriate technologies). Uznawane są za pionierskie na świecie 

ze względu na prace nad budownictwem dla osób o zróżnicowanych dochodach w Indiach, w tym 

                                                      
181 Informacja pochodzi z oficjalnego informatora towarzyszącego wystawie pt. Balkrishna Doshi : Architecture 

for the People zorganizowanej w Vitra Design Museum w Weil am Rhein w dniach 30.03.2019–08.08.2019. 

Kuratorzy: Hoof K. P., Kugler J. Por. Oficjalna strona internetowa – Vitra Design Museum, Balkrishna Doshi : 

Architecture for the People, s. 10, [dostępny w wersji elektronicznej: https://www.design-

museum.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Ausstellungen/A78_Doshi/Doshi_ExhibitionConcept.pdf, dostęp: 

04.08.2021]. 
182 Wywiad z Porterem Williamem z MIT, Cambridge, Massachusetts, 3.11.2006. Cyt. za: Jodidio P., op. cit., s. 24. 
183 Ibidem. 

https://www.design-museum.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Ausstellungen/A78_Doshi/Doshi_ExhibitionConcept.pdf
https://www.design-museum.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Ausstellungen/A78_Doshi/Doshi_ExhibitionConcept.pdf
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il.  12. Osiedle Indian Farmers Fertilizer Co-operative Limited, Balkrishna V. Doshi, Fundacja Vastu-Shilpa, 

Kalol, Indie, 1973: 

○↑ widok na osiedle z lotu ptaka, fot. Vastu-Shilpa Foundation; 

○↓ widok na dom, fot. Vastu-Shilpa Foundation. 
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ze szczególnym ukierunkowaniem na osoby ubogie. Modelową realizacją Doshiego wraz 

z Fundacją Vastu-Shilpa stał się projekt niskobudżetowego osiedla Aranya w Indore (il.  10, il.  

11) w Indiach (1989) przeznaczony dla 60 tys. mieszkańców na terenie o powierzchni 65 ha, gdzie 

starał się wcielić w życie wspomniane idee. Inwestycja była współfinansowana przez Bank 

Światowy oraz India's Housing and Urban Development Corporation (HUDCO). Głównym 

założeniem było stworzenie projektu urbanistycznego z podziałem na 6,5 tys. działek 

o przeznaczeniu mieszkaniowym wraz z racjonalnym doprowadzeniem sieci przyłączy do każdej 

działki. Całość obejmowała również projekty domów (w wielu wariantach) umożliwiające 

personalizację oraz wprowadzenie indywidualnych modyfikacji. Najstosowniejszym rozwiązaniem 

zostało uznane (wg projektanta i miejscowe władze) zapewnienie tzw. ram pod przyszłe budowle 

oraz dostęp do uzbrojonych gruntów, a nie poprzez przekazanie lub sprzedaż gotowych jednostek – 

zgodnie z ideą „teren i przyłącza” (site and service)184. Projekt urbanistyczny osiedla podzielony 

został na 6 stref mieszkalnych dla osób, o różnym poziomie zamożności (przyjęto wskaźniki dla 

4 klas mieszkańców: około 9% zabudowy dla osób zamożnych, 14% klasy średniej, 11% osób 

niezamożnych oraz 65% dla najbiedniejszych, których działki znalazły w środkowych częściach 

każdego z sektorów) oraz centrum w formie przecinającego całość szerokiego ciągu 

(tzw. kręgosłupa spinającego całość) z usługami, budynkami użyteczności publicznej, 

przestrzeniami publicznymi z zielenią oraz infrastrukturą sportową. W projekcie urbanistycznym 

uwzględniono naturalne przewietrzanie dzielnicy, nasłonecznienie domów oraz zacienianie ulic. 

Koncepcja objęła 11 typów działek o różnych wielkościach z różnym stopniem zabudowy 

w zależności od możliwości finansowych przyszłych właścicieli. W projekcie zagospodarowania 

terenu Doshi zadbał by nie zabrakło przestrzeni publicznych, jak również niewielkich przestrzeni 

półprywatnych. W większości zabudowa została usytuowana na osi północ–południe by możliwie 

ograniczyć ingerencje bezpośrednich promieni słonecznych w gorącym klimacie Indii. 

 W osiedlu zostało zrealizowanych 80 demonstracyjnych domów projektu Doshiego. Architekt 

wraz założoną przez niego Vāstu-Shilpā Foundation stworzył system modularnych domów 

o różnych wariantach aranżacji. O ich skali rozbudowy i formie mieli decydować sami 

użytkownicy. Kładzie nacisk na orientacje budynków, usytuowanie względem stron świata, 

wentylację, przyszły rozrost osiedla, wykorzystanie stosownych technologii, materiały oraz system 

konstrukcji. Do tego zaproponował system łączący prefabrykację elementów oraz wykorzystanie 

potencjału lokalnych rzemieślników. Ze względu na przyjęty system konstrukcji (na granicznych 

                                                      
184 Za twórcę tzw. koncepcji teren i przyłącza (site and service) uchodzi prof. Christopher Charles Benninger. 

Polega na zapewnieniu przyszłym mieszkańcom działki i instalacji do przyszłego ich wykorzystania. Takie 

rozwiązania miało rozwiązywać problemy ubogich dzielnic i slumsów, gdzie bardzo utrudnione było 

doprowadzenie jakichkolwiek instalacji. Dostęp do wody i kanalizacji znacznie podnosiło warunki mieszkalne. 

Benninger pracował nad planami miejskimi, wiejskimi i regionalnymi oraz niskobudżetowymi projektami 

mieszkaniowymi w Indiach, Indonezji, Malezji, Bhutanie, Sri Lance, Nepalu i Ameryce. Doradzał w zakresie 

urbanistyki jako konsultant ONZ, Banku Światowego i ADB. Swoimi ideami Bennineger dzieli się m.in. w 

publikacji: Benninger Ch., Letters To A Young Architect, India House, Pune (Indie), USA, 2011. 
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ścianach między budynkami) rzuty domów również cechowała elastyczność aranżacji pomieszczeń 

względem upodobań przyszłych właścicieli. „Nawet jeżeli dom jest budowany z cegieł to nie 

powinno się myśleć o nim jak o czymś niezmiennym. Najważniejszą rzeczą jest, aby myśleć 

o projekcie w rozpiętości czasowej. Dom nie jest rzeczą bezwładną. To istota żywa”185 – mówi 

Doshi. W projekcie przedstawia również do wyboru mieszkańcom kilka wariantów wyglądu 

balustrad czy też wątku ułożenia cegieł. System modułowy pozwala z czasem domom przemieniać 

się, rozrastać i dostosowywać się do indywidualnych potrzeb oraz możliwości ekonomicznych 

właścicieli. Najmniejsze rozmiary działek pod zabudowę miały powierzchnię pod budowę domu 

na rzucie parteru 35,0 m2. Najubożsi (65%) mogli zakupić w Aranya tylko uzbrojoną działkę lub 

działkę wraz z fundamentami pod budowę ścian oraz tzw. trzonem/rdzeniem budowli, na który 

składały toaleta, kuchnia oraz jeden pokój wraz z zaopatrzeniem w instalacje elektryczne 

i wodociągowo-kanalizacyjne. Za dalszą rozbudowę odpowiadali sami użytkownicy. Taki pomysł 

gwarantował możliwość zakupu przyszłego domu osobom o najniższych zasobach. Użytkownikom 

pozostawiono wolny wybór co do materiału budowlanego (np. cegły, kamienia, betonu), 

w zależności od tego który był dostępny na miejscu. Innymi projektami Doshi’ego, w których 

można realizacje części wspomnianych idei na rzecz indyjskiego społeczeństwa są: osiedle Life 

Insurance Corporation w Ahmedabadzie (1973) czy osiedle Indian Farmers Fertilizer Co-operative 

Limited w Kalol (1973) (il.  12). 

 Stosowność architektury Doshi’ego objawia się w racjonalnych formach dostosowanych 

do warunków klimatycznych, uwzględnieniu tanich i lokalnie dostępnych technologii, materiałów 

oraz pracy lokalnych rzemieślników, a także partycypacji i zaangażowaniu na rzecz społeczeństwa. 

Projekty biorą pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną społeczeństwa w Indiach. Doshi posługuje 

się współczesnym językiem form przy jednoczesnym zakorzenieniu w tradycji. Tworzy projekty, 

które można w prosty sposób budować rezygnując z zaawansowanych technologii oraz procesu 

mechanizacji przy ich wznoszeniu, co miało zapewniać także pracę lokalnym pracownikom. 

„Architektura nie jest statyczna. Architektura jest dynamiczna. Architektura jest płynna [fluid]. 

Lokalne materiały, lokalne warunki, lokalne technologie, klimat, ekonomia – kiedy to wszytko 

połączysz razem, to wtenczas tak naprawdę stworzysz habitat. Jeżeli nie rozumiesz klimatu, 

kultury, zachowań, stopniowych zmian ekonomicznych, rozwijającego się społeczeństwa w 

dłuższej perspektywie czasowej, to nie rozumiesz, czym ona [architektura] jest. Architekt musi być 

ukierunkowany społecznie, musi być humanistą”186 – podkreśla Hindus. 

                                                      
185 Mollard M., Revisit: Aranya low-cost housing, Indore, Balkrishna Doshi, The Architectural Review, 

14.08.2019, https://www.architectural-review.com/buildings/revisit-aranya-low-cost-housing-indore-

balkrishna-doshi [dostęp: 04.08.2021]. 
186 Wypowiedź B. V. Doshi’ego w filmie zrealizowanym z okazji wystawy pt. Balkrishna Doshi: Architecture for 

the People w Vitra Design Muzeum (2019). Zob. Iwicki M (reż.), "Balkrishna Doshi: Architecture for the 

People" at the Vitra Design Museum, YouTube (kanał: Vitra Desig Museum), 07.05.2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=nAazoJ0Nedk [dostęp: 01.08.2021]. 

https://www.architectural-review.com/buildings/revisit-aranya-low-cost-housing-indore-balkrishna-doshi
https://www.architectural-review.com/buildings/revisit-aranya-low-cost-housing-indore-balkrishna-doshi
https://www.youtube.com/watch?v=nAazoJ0Nedk
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Diébédo Francis Kéré 

Francis Kéré (urodz. 1965) uchodzi za jednego z głównych protagonistów projektowania w krajach 

rozwijających się. Tworzy architekturę wpisującą się w idee stosowności ruchu Stosownej 

Technologii. Historia jego życia obrazuje zaangażowanie na rzecz służby ubogim społeczeństwom, 

wartość edukacji w celu podnoszenia kwalifikacji. Architekt pochodzi z niewielkiej osady Gando 

z Burkina Faso. Będąc najstarszym synem wodza wioski – dzięki wsparciu całej wspólnoty – jako 

jedyny z osady miał możliwość kształcenia się. W tym celu w wieku siedmiu lat wyjechał 

do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów miasteczka (w Gando i pobliżu nie było żadnej szkoły), 

by następnie w dojrzalszym wieku otrzymać stypendium rządu niemieckiego i wyjechać 

do Niemiec. Tam ukończył Wydział Architektury na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. 

Podczas studiów architektonicznych zaangażował się w realizację szkoły podstawowej 

w rodzimym Gando w ramach odwdzięczenia się mieszkańcom, za wsparcie oraz umożliwienie 

nauki. Jest przekonany, że edukacja jest kluczowym aspektem na rzecz awansu i rozwoju 

Burkińczyków. Jeszcze podczas studiów założył stowarzyszenie Schulbausteine für Gando e.V. 

(obecnie działające pod nazwą Kéré Foundation e.V.)187, w ramach której zbierał fundusze 

na budowę pierwszej szkoły podstawowej w wiosce. Projekt ukończył w 2001 r., za który otrzymał 

wiele międzynarodowych wyróżnień (więcej o projekcie szkoły – s. 97). Od tego momentu Kéré 

wiąże swoją zawodową działalność z projektowaniem na rzecz społecznego zaangażowania 

realizując projekty głównie na terenie afrykańskiego kontynentu w krajach rozwijających się takich 

jak – Burkina Faso, Mali, Kenia, Niger, Sudan czy Mozambik. 

 Prowadzi autorską pracownię Kéré Architecture w Berlinie oraz stoi na czele wspomnianej 

fundacji, za pomocą której zbiera fundusze, edukuje, wpiera oraz zaprasza do współpracy 

przy realizacjach projektów w krajach rozwijających się Afryki Zachodniej. Sam zetknął się 

z brakiem dostępu do edukacji w wiosce, brakiem infrastruktury, brakiem budynków użyteczności 

publicznej (szkół, bibliotek, centrów, szpitali itp.) służących mieszkańcom. Jednym z wymiarów 

jego pracy wpisujących się w idee stosowności ruchu ST jest bliska współpraca z lokalna 

społecznością, włączanie jej w proces budowy oraz podnoszenie jej kwalifikacji. Architekt 

organizuje szkolenia dla młodych, którzy przyuczają się zawodu, by w przyszłości móc dzielić się 

nabytą wiedzą i doświadczeniem przy innych realizacjach. „Aby iść naprzód, ludzie potrzebują 

inspiracji: potrzebują budynków, które pobudzają ich kreatywność oraz zachęcają do wzięcia 

przyszłości w swoje ręce”188 – zaznacza. Odnotowuje, że dobra architektura staje się powodem 

do dumy dla lokalnej społeczności, gdyż przez to daje się przykład kolejnym pokoleniom. 

Pomagając społeczności w ten sposób architektura staje się punktem odniesienia dla szerszego 

zrównoważonego rozwoju Afryki. „W mojej wiosce ludzie nie znali roli architektury, a samo słowa  

                                                      
187 Oficjalna strona internetowa fundacji – Kéré Foundation e.V., https://www.kerefoundation.com/en/ 

[dostęp: 21.08.2021]. 
188 Wypowiedź Diébédo Francisa Kéré umieszczona na oficjalnej stronie internetowej fundacji. Por. Oficjalna 

strona internetowa fundacji – Kéré Foundation e.V., https://www.kerefoundation.com/en/ [dostęp: 23.08.2021]. 

https://www.kerefoundation.com/en/
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il.  13. Sierociniec Noomdo, Kéré Architecture, Koudougou, Boulkiemdé, Burkina Faso, 2016: 

○↑ widok z lotu ptaka, fot. Baan I.; 

○↓← aksonometria, rys. Kéré Architecture; 

○↓→ przekroje obrazujące system „podwójnych dachów” (double roofs), rys. Kéré Architecture. 
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«architektura» w ogóle nie istniało. Sposób, w jaki zacząłem projektować uczynił ludzi dumnymi. 

Mieszkańcy są pewni siebie oraz czują, że są ważni oraz bogaci – [ponieważ] posiadają złoża 

[tj. ziemię, glinę]. Oni tylko nie wiedzieli jak ich używać. [Moje projekty] były takim «bodźcem». 

Moi ludzie patrzą z nadzieją na przyszłość. I to jest to, co dzieję się poprzez moją pracę. Moich 

ludzi przepełnia duma"189 – zaznacza Burkińczyk. Głęboko wierzy, ze architektura może 

rozwiązywać lokalne problemy, a piękno inspirować. 

 Innowacyjna strategia – jak ją określa sam Kéré – polega na łączeniu tradycyjnych technik 

wykonawczych i lokalnych materiałów z nowoczesnymi metodami inżynieryjnymi190. Sam stał się 

wielkim propagatorem oraz inspiratorem dla budowy obiektów z suszonej cegły ziemnej (mud 

brick). Może być wytwarzana ręcznie przez lokalną społeczność, a do jej produkcji surowiec jest 

powszechnie dostępny. Ze względy na właściwości bardzo dobrze sprawdza się w gorącym 

klimacie Afryki. W ciągu dnia chroni przed przegrzaniem pomieszczeń, a w nocy oddaje ciepło. 

Mając na uwdze porę deszczową oraz obniżoną trwałość tego materiału przy kontakcie z wodą 

projektuje charakterystyczne połacie dachowe mocno wysunięte poza obrys budynków. Są one 

oparte na niezależnej konstrukcji (tzw. double roof structure) ponad ścianami i stropami tworząc 

pomiędzy naturalnie wentylowaną przestrzeń. Ważnym aspektem dla architekta jest także 

projektowanie w zgodzie z lokalnym klimatem, zasobami i materiałami. Jego architekturę cechuje 

prostota oraz zrównoważenie, które pozwalają na budowę obiektów przez niewyspecjalizowanych 

wykonawców. 

 Burkińczyk czerpie z bogactwa wiedzy tradycyjnego budownictwa w Afryce oraz stosuje 

naturalne materiały (glina, ziemia), wentylacje krzyżowe, łapacze wiatrów, wspomniane 

(zapewniające cień i ochronę przed deszczem) podwójne dachy. Łączy innowacyjne rozwiązania 

z tradycyjnymi bazując na pasywnych rozwiązaniach. Mając już na swoim koncie wiele realizacji 

z suszonej cegły ziemnej (które zapoczątkowały pewien trendy wśród stosowanie tego materiału 

krajach Sahelu). Kéré rozpoczął kolejne eksperymentalne projekty przy wykorzystaniu gliny. 

W projekcie kampusu szkoły średniej Naaba Belem Goumma (Gando, Burkina Faso) stosuje 

odlewane na miejscu z szalunków ściany z gliny zmieszanej z cementem i kruszywem. Pionierska 

technika budowy z gliny ma zapewniać równie dobre parametry termiczne ścian obiektów 

w ekstremalnym klimacie subsaharyjskim oraz przyspieszać proces budowy. Szalunki pod budowę 

wylewanych ścian zostały przez Kéré zmodułowane w celu maksymalnego uproszczenia 

wykonawstwa. 

 Architekt dzieli swój czas na projektowanie głównie budynków użyteczności publicznej 

                                                      
189 Wypowiedź Francisa Kéré podczas rozmowy przeprowadzonej przez Marc’a-Christoph’a Wagnera w filmie 

zrealizowanym przez Louisiana Museum of Modern Art (2014). Por. Diébédo Francis Kéré Interview: 

Architecture is a Wake-Up Call, YouTube (kanał: Louisiana Channel), 18.09.2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=4VUcj_s39wM [dostęp: 26.05.2019]. 
190 Fragment opisu działań i celu fundacji The Kéré Foundation. E.V. Por. Oficjalna strona internetowa fundacji – 

The Kéré Foundation e. V., http://kere-foundation.com/en/ [dostęp: 18.05.2018]. 

http://kere-foundation.com/en/
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il.  14. Poradnia Chirurgiczna i Centrum Zdrowia, Kéré Architecture, Léo, Burkina Faso, 2014: 

○↑ widok w stronę elewacji Centrum Zdrowia, fot. Kéré Architecture; 

○↓ rzut, rys. Kéré Architecture. 
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w szczególności na kontynencie afrykańskim. Zajmuje się także prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych na uczelni w Monachium. Do jego najsłynniejszych realizacji należą wspomniana 

szkoła podstawowa w Gando (Burkina Faso, s. 97), szkoła średnia Lycée Schorge w Koudougou 

(Burkina Faso), sierociniec Noomdo w Boulkiemdé (Burkina Faso), Serpentine Pavilion w 

Londynie (2017, Wielka Brytania). "W architekturze przede wszystkim chodzi o ludzi, ale także 

chodzi o środowisko, o otoczenie, o teren. (...) Jeżeli zaproponujesz mądre idee, które są nowe, ale 

dobrze działają będziesz także inspirował innych. Niezależnie czy to ma miejsce tutaj [w Europie] 

czy w Afryce, jeżeli uda ci się to osiągnąć, to prowadzisz społeczeństwo do przodu. Oznacza to, 

że robisz coś dla przyszłości ludzkości. To bardzo delikatna/trudna rzecz do osiągnięcia, ale – jak 

wierzę – to właśnie jest rolą architektury"191 – podkreśla Burkińczyk. Architektura realizowana 

przez Kéré w pełni wpisuje się w idee ruchu ST polegających na wymiarze partycypacji, 

wspierania i edukacji społeczeństwa z myślą o kolejnych pokoleniach, czerpaniu z miejscowych 

tradycji, zrównoważeniu oraz doboru stosownych technologii wobec panującego klimatu 

oraz kontekstu. 

 

Stosowna technologia i architektura we współczesnym świecie 

Technologia nadal odgrywa znaczącą rolę w rozwoju we współczesnym świecie. Jej stopień 

zaawansowania wpływa na wiele dziedzin takich jak m.in. gospodarka, środowisko 

czy architektura. Z jednej strony cały czas jest postrzegana jako źródło wielu problemów, z drugiej 

za podstawę rozwiązywania wielu trudności. Jak się jednak okazuje postawa, przed którą 

przestrzegał Schumacher już w latach 60. XX wieku, polegająca na upatrywaniu w nowoczesnej 

technologii jedynego rozwiązania problemów świata nadal przyczynia się do większości 

aktualnych utrapień w krajach rozwijających się. Przyczyn ubóstwa oraz nierówności nie należy 

dopatrywać się w zacofaniu krajów rozwijających się, lecz tzw. fali modernizacji, w której 

rozpoznaje się zwiększenia wydajności produkcji w celu uzyskania jak największego zysku192. 

Pomimo napływu nowych i zaawansowanych technologii do państw rozwijających się sytuacja 

tych krajów i ich problemy wcale się nie poprawiły, a import nowoczesnych technologii przynosił 

korzyści jedynie dla niewielkiej grupy miejscowych elit. Dotyczy to między innymi problemu 

koncentracji światowego majątku w rękach najbogatszych. W 2018 r. łączny majątek 26 

najbogatszych osób na świecie odpowiadał zamożności 3,8 miliarda ludzi, którzy tworzą 

najbiedniejszą połowę społeczeństwa (dla porównania w 2017 roku były to 43 osoby 

                                                      
191 Wypowiedź Francisa Kéré podczas rozmowy przeprowadzonej przez Marc’a-Christoph’a Wagnera w filmie 

zrealizowanym zrealizowany przez Louisiana Museum of Modern Art (2014). Por. Diébédo Francis Kéré 

Interview… [dostęp: 26.05.2019]. 
192 A Comprehensive Framework on Appropriate Technology Choice for Sustainable Development, Asian People’s 

Exchange – APEX (red), 8.12.2019, s. 3–4, [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=7047&menu=2993, dostęp: 

10.08.2021]. 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=7047&menu=2993
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najbogatsze)193. Według raportu UN-HABTAT na rok 2018 około 1.6 miliarda ludzi żyło 

w niegodnych warunkach mieszkaniowych, a około 1 miliarda ludzi żyło bez dostępu 

do elektryczności194. UNICEF/WHO alarmuje, że w 2017 r. 2,2 miliarda ludzi nie miało dostępu 

do wody pitnej, a 4,2 miliarda ludzi nie miało dostępu do zarządzanej infrastruktury sanitarnej195. 

 Niezależnie od niebywałego sukcesu i popularności ruchu Stosownej Technologii w latach 70. 

i 80. nie udało się go wprowadzić do głównego nurtu jako dominującej formy praktyki. Przyczyn 

upatruje się w kilku aspektach: dominacji kapitalizmu oraz wspieraniu nowoczesnych technologii, 

które pojawiły się wraz z zakończeniem Zimnej Wojny; braku praktycznego zastosowania 

w zarządzaniu biznesowym; braku wsparcia politycznego oraz braku ściśle określonych ram ST196. 

Tym niemniej to Ruch Stosownej Technologii zapoczątkował nowe, bardziej humanistycznej 

i zrównoważone podejście do rozwoju. Dawał nadzieję, że budując w oparciu o ST uda 

się rozwiązać problemy krajów rozwijających się (oraz rozwiniętych), a tym samym pozytywnie 

wpłynie na środowisko oraz perspektywy przyszłych pokoleń. Nie oznacza to jednak, że tego typu 

idee straciły na ważności, a stosowność w rozumieniu ST należałoby uznać za przebrzmiałą. W tej 

technologii wciąż upatruje się rozwiązania dla wielu wspomnianych globalnych problemów. Wiele 

organizacji, fundacji, agencji, rządów, a także środowisk naukowych wciąż posługuje 

się tą terminologią, prowadzi dyskursy na jej temat, propaguje ją oraz wdraża. Tym, 

co zapoczątkował ruch ST jest zmiana podejścia wobec rozwoju krajów, które powinno być 

związane z rozwiązywaniem problemów społecznych wielowymiarowo. Mając to na względzie ST 

nie powinna być postrzegana jedynie jako zestaw definicji, idei, działań, bądź konkretnych 

technologii, lecz postawa wobec rozwoju w szerokim zakresie. 

 Jedną z organizacji współcześnie promujących Stosowne Technologię jest ONZ, które między 

innymi firmuje cykl międzynarodowych forów i wydarzeń organizowanych przez organizację 

samorządową Asian People’s Exchange (APEX)197 „Kompleksowe Ramy dotyczące Wyboru 

Stosownych Technologii na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” (A Comprehensive Framework 

on Appropriate Technology Choice for Sustainable Development)198. Cykl ma związek z przyjętą 

                                                      
193 OXFAM International, Public Good or Private Wealth?, 2019, [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-

210119-en.pdf, dostęp: 16.08.2021]. 
194 UN-HABITAT, Metadata on SDGs Indicator 11.1.1 Indicator category: Tier I, 2018, [dostępny w wersji 

elektronicznej: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/metadata_on_sdg_indicator_11.1.1.pdf, dostęp 

01.08.2021]. 
195 UNICEF/WHO, 2019, Progress of household drinking water, sanitation and hygiene, 2000 – 2017. 

https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/ [dostęp: 10.08.2020]. 
196 Asian People’s Exchange (APEX), A Comprehensive Framework on Appropriate Technology Choice for 

Sustainable Development, 8.12.2019, s. 2, [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=7047&menu=2993, dostęp 

10.08.2021]. 
197 Asian People’s Exchange (APEX) – japońska organizacja samorządowa (NGO) powstała 1987 r., realizująca w 

Azji projekty takie jak: tanie mieszkania, szkolenia zawodowe, oczyszczanie ścieków itp. Zorientowana jest na 

wdrażanie stosownych technologii. Por. APEX, http://www.apex-ngo.org/en/index.html [dostęp: 10.08.2021]. 
198 Asian People’s Exchange (APEX), http://www.apex-ngo.org/en/comprehensiveframework_en.html 

[dostęp: 10.08.2021]. 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/metadata_on_sdg_indicator_11.1.1.pdf
https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/
http://www.apex-ngo.org/en/index.html
http://www.apex-ngo.org/en/comprehensiveframework_en.html
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25 września 2015 przez wszystkie 193 kraje członkowskie OZN „Agendą: dla zrównoważonego 

Rozwoju 2030”. Określa ona siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju tzw. The Sustainable 

Development Goals (SDGs)199, które obejmują szeroki zakres działań na rzecz wyzwań jakimi 

są ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, 

sprawiedliwość społeczna. Przyjęta rezolucja obejmuje swoim zakresem również cele związane 

z technologią oraz budownictwem (w szczególności zwracając uwagę na kraje rozwijające się) 

wynikające z ideałów ruchu ST200. Porusza takie sprawy jak m.in. problemy slumsów (ponad 

miliard ludzi na świecie żyje w slumsach), braku dostępności połowy ludzi do transportu itd. 

Cele SDGs nr 9 oraz 11 stanowią o architekturze, urbanistyce oraz infrastrukturze. Zwracają uwagę 

by budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie, wspierać 

innowacyjność, oraz by uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, 

zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Nao Tanaka – dyrektor APEX’u – 

wskazuje, że: „Stosowne Technologie są niczym innym jak technologiami umożliwiającymi 

osiągnięcie celów SDGs”201. Wspomniane, opracowane przez APEX ramy wyboru ST składają 

się z 10 zasad, które polegają na: 1. Doborze stosownych technologii, które odpowiadają lokalnym 

warunkom; 2. Tworzeniu możliwości zatrudnienia odpowiednich do lokalnego kontekstu; 

3. Korzystaniu z odnawianych zasobów oraz redukcja zanieczyszczenia środowiska; 4. Rozwoju 

społeczeństwa opartego na zrównoważonych zasobach; 5. Uwzględnienie równowagi i cyklicznych 

procesów ekosystemu; 6. Propagowaniu systemów opartych o mała skalę oraz decentralizację; 

7. Uznaniu granic współczesnej nauki i technologii oraz poszanowanie praw natury; 

8. Rozwiązywaniu problemów związanych z dehumanizacją; 9. Korzystaniu z technologii 

kontrolowanych przez człowieka; 10. Korzystaniu z technologii rozwijających „zasoby ludzkie” 

(human resources). 

 Założona m.in. przez Schumachera w 1966 r. wspomniana ITDG w roku 2005 przekształciła 

nazwę na Practical Action202 (PA). Główne działania PA opierają się na kontynuowaniu idei 

założyciela. PC stosuje wsparcie m.in. poprzez szereg programów bazujących na koncepcji

                                                      
199 Do 17 celów SDGs należą: 1. Koniec z ubóstwem; 2. Zero głodu; 3. Dobre zdrowie i jakość życia; 4. Dobra 

jakość edukacji; 5. Równość płci; 6. Czysta woda i warunki sanitarne; 7. Czysta i dostępna energia; 8. Wzrost 

gospodarczy i godna praca; 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura; 10. Mniej nierówności; 

11. Zrównoważone miasta i społeczności; 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; 13. Działania 

w dziedzinie klimatu; 14. Życie pod wodą; 15. Życie na lądzie; 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje; 

17. Partnerstwo na rzecz celów. Por. Oficjalna strona internetowa – ONZ/United Nations, 

https://sdgs.un.org/goals [dostęp: 14.08.2021]. 
200 Por. Oficjalna strona internetowa – ONZ/United Nations, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: 

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, 25.09.2015, http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja 

[dostęp: 16.08.2021]. 
201 Wykład dyrektora APEX’u – Nao Tanaka – podczas konferencji pt. International Conference 

“SDGs×Appropriate Technology×Asia” w dniu 07.12.2019 r. Por. Prezentacja wykładu pt. A Comprehensive 

Framework on Appropriate Technology Choice for Sustainable Development, 07.12.2019, apex-ngo.org, s.17, 

[dostępny w wersji elektronicznej: https://www.apex-

ngo.org/pdf/Comprehensive%20Framework%20on%20Appropriate%20Technology%20Choice%20_Nao%20T

anaka.pdf, dostęp: 12.08.2021]. 
202 Oficjalna strona internetowa organizacji – Practical Action, https://practicalaction.org/who-we-are/ 

[dostęp: 18.03.2021]. 

https://sdgs.un.org/goals
http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja
https://www.apex-ngo.org/pdf/Comprehensive%20Framework%20on%20Appropriate%20Technology%20Choice%20_Nao%20Tanaka.pdf
https://www.apex-ngo.org/pdf/Comprehensive%20Framework%20on%20Appropriate%20Technology%20Choice%20_Nao%20Tanaka.pdf
https://www.apex-ngo.org/pdf/Comprehensive%20Framework%20on%20Appropriate%20Technology%20Choice%20_Nao%20Tanaka.pdf
https://practicalaction.org/who-we-are/
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modernizacji miasta m.in. poprzez zapewnianie w wodę, infrastrukturę sanitarną oraz 

gospodarowanie odpadami w slumsach. Działania PC w krajach rozwijających się opierają 

się na partnerstwie mając na celu przekazywaniu planów, narzędzi oraz know-how, tak by ludzie 

żyjący w kryzysie ubóstwa sami mogli zmienić swój świat. PC wspiera osoby ubogie pracujące 

w sektorze rolnictwa (3/4 najbiedniejszych osób na świecie związanych jest z rolnictwem). Według 

PC agroekologia może umożliwić drobnym rolnikom osiągnięcie przyzwoitego poziomu życia, 

jednocześnie chroniąc środowisko i budując zasoby naturalne. PC spiera zdrowie, bezpieczeństwo 

oraz słabo opłacanych pracowników jednocześnie promując przyjazne środowisku technologie 

na rzecz rozwoju niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu. 

 Za szerzenie idei ST odpowiada tzw. Otwarte Oprogramowanie Stosownej Technologii – Open 

Source Appropriate Technology (OSAP). To miejsce w sieci internetowej zapewniające 

swobodny dostęp do stosownych technologii (architektury, inżynierii, itp.), na mocy której autor 

będący właścicielem praw autorskich udostępnia innym prawa do badania, zmian 

i rozpowszechniania oprogramowania w ramach licencji wolnego oprogramowania. Do OSAP 

przystąpiły m.in. Akvo Foundation, Appropedia, The Appropriate Technology Collaborative, 

Catalytic Communities, Centre for Alternative Technology, Center For Development Alternatives, 

Engineers Without Borders, Open Source Ecology, Practical Action czy Village Earth. W wielu 

z tych miejsc można uzyskać bezpłatny dostęp do dokumentacji projektowych ST, rozwiązań 

konstrukcyjnych budynków, spraw związanych z uzdatnianiem i filtrowaniem wody, urządzeniami 

sanitarnymi, wykorzystywaniem i wytwarzaniem energii, opieką zdrowotną, itp. OSAP stanowi 

bazę wiedzy oraz zachętę do rozwijania projektów, a co za tym idzie przyczynia się do rozwoju 

i propagowania idei architektury stosownej. 

 Temat ST również popularyzowany jest wśród środowisk akademickich. Jedną z najbardziej 

znanych oraz najbardziej rozwiniętych współczesnych platform OSAT propagujących stosowne 

technologie jest założona przez Lonny’ego Grafman’a z Humboldt State University203 (USA) 

w 2006 roku Appropedia. Appropedia bywa określana „Wikipedią Stosownych Technologii”204 

(nazwa Appropedia wywodzi się od Appropriate Technology – Stosownych Technologii), choć – 

jak podkreślają twórcy– nie jest to encyklopedią, lecz platformą do badań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. To witryna służąca „udostępnianiu oraz opracowywaniu rozwiązań 

opartych na współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ograniczeniu ubóstwa i rozwoju 

międzynarodowego poprzez stosowanie rozsądnych zasad i stosownej technologii, oryginalnych 

badań i informacji o projektach”205. Można na niej znaleźć informacje z takich dziedzin jak zmiany 

                                                      
203 Przy Humboldt State University powstał w 1978 r. Campus Center for Appropriate Technology (CCAT), który 

jest laboratorium prac dla studentów nad stosownymi technologiami. Por. Oficjalna strona internetowa – 

CCAT, https://ccat.humboldt.edu/ [dostęp: 01.06.2021]. 
204 Oficjalna strona internetowa – Appropedia, https://www.appropedia.org/Appropedia:About 

[dostęp: 06.08.2021]. 
205 Ibidem. 

https://ccat.humboldt.edu/
https://www.appropedia.org/Appropedia:About
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klimatu, architektura, energia, środowisko, zdrowie itp. 

 Od 1986 r. na Politechnice w Wiedniu (Technische Universität Wien) działa stowarzyszenie 

naukowe zajmujące się badaniami i rozwojem Stosownych Technologii dla krajów rozwijających 

się (m.in. dla Bhutanu, Nepalu) i rozwiniętych (UE) pod nazwą Grupy ds. Stosowny Technologii – 

Gruppe Angepasste Technologie (GrAT). GrAT proponuje i demonstruje koncepcyjne oraz 

praktyczne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju. Hasłem przewodnim stowarzyszenia jest 

„Stosowna Technologia dla wszystkich”206. Pryncypiami są przystępność, lokalne materiały, 

świadomość ekologiczna, akceptowalność kulturowa oraz rozwój207. Poza propagowaniem ST 

GrAT realizuje projekty oparte na tych ideach. Głośną realizacja była budowa w 2005 r. projektu 

S–House w Böheimkirchen w Austrii (il.  15). Projektanci z grupy Architekten Scheicher 

przy współpracy z Politechniką Wiedeńską odpowiadają za wspomniany projekt domu, który jest 

przykładem innowacyjnego wykorzystania materiałów odnawialnych w budynku biurowo-

wystawienniczym. W projekcie wdrożono tzw. koncepcję Factor 10208. Oznacza to, że zużycie 

materiałów oraz potrzebnych do ich wytworzenia/przetworzenia środków zostało ograniczone 

o 90%. To stanowi, że wykorzystano tylko dziesiątą część zasobów w porównaniu 

ze równoważnym budynkiem wybudowanym konwencjonalnymi metodami. Innowacyjnym 

rozwiązaniem budynku o wyrazistej fasadzie w barwie bordowo-czerwonej (który funkcjonuje bez 

konwencjonalnego systemu grzewczego) jest izolacja wykonana z bel słomy o grubości 60 cm209. 

Factor 10 został osiągnięty dzięki zastosowaniu materiałów budowlanych pochodzących z 

surowców odnawialnych (drewno, słoma, glina) oraz technologii domu pasywnego. Projekt zebrał 

kilka nagród jako wyznaczający nowe standardy zrównoważonego budownictwa210. GrAT pracuje 

także nad badaniami oraz wdrożeniami nowych materiałów do budownictwa. Jednym z nich są 

bale słomy (tzw. Strohballen) wykorzystane np. w S-House, które służą jako naturalny materiał 

izolacyjny. Materiał uzyskał wymagane aprobaty techniczne oraz certyfikaty w Austrii 

umożliwiające do stosowania go powszechnie w budownictwie. 

 W 1998 roku naukowcy oraz praktycy przy Uniwersytecie Howard w Waszyngtonie (USA) 

powołali International Network on Appropriate Technology (INAT) – Międzynarodową Sieć 

ds. Stosownych Technologii. Według INAT Stosowna 

                                                      
206 “Appropriate Technology for All” to hasło pojawiające się w zakładce „About us” w dziale „Vision” [wizja]. 

Por. Oficjalna strona internetowa – Gruppe Angepasste Technologie (GrAT), https://www.grat.at/about-us/ 

[dostęp: 04.06.2021]. 
207 Ibidem. 
208 Factor 10 – to koncepcja wobec państw rozwiniętych i uprzemysłowionych propagująca 10-krotną redukcję 

zużycia materiałów oraz energii potrzebnych do ich produkcji i/lub przetworzenia w ciągu najbliższych 30–50 

lat wobec obecnych wskaźników w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla 

przyszłych pokoleń. 
209 Warstwy ścian, podłóg i sufitów mają współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,09 W/m2K. 
210 S-House został zaprezentowany na EXPO 2005 w Japonii. Otrzymał nagrodę „Global 100 Eco–Tech Award”. 

Został także uhonorowany austriacką Nagrodą Państwową w dziedzinie Architektury i Zrównoważonego 

Rozwoju (Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit). Poza tym otrzymał m.in. nagrody Energy Globe 

Vienna, ÖKOPROFIT Wien oraz R.I.O. Award 2006. 

https://www.grat.at/about-us/
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il.  15. S–House [Strohballenhaus], Architekten Scheicher ZT GmbH, Böheimkirchen, Austria, 2006: 

○↑ widok na elewację od strony ulicy, fot. Architekten Scheicher ZT GmbH; 

○↓ wnętrze, fot. Architekten Scheicher ZT GmbH. 
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Technologia211 to technologia, która przede wszystkim ma wzmocnić pozycje (to empower) 

ludzi/społeczeństwa. Jest projektowana ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 

środowiskowych, etycznych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. W porównaniu 

do zindustrializowanych praktyk Stosowna Technologia bazuje na mniejszych zasobów, 

jest łatwiejsza w utrzymaniu, generuje niższe koszty i ma mniej negatywny wpływ na środowisko. 

W przyjętej w 2010 roku Deklaracji Stosownej Technologii212 INAT podkreśla ważkość 

wrażliwości kulturowej, równowagę ekologiczną oraz sprzyjanie zrównoważeniu ekonomicznemu. 

Ważną role we wspomnianym dokumencie pełni myślenie o wielopokoleniowości objawiające 

się zapisem dotyczącym gwarancji zasobów przyszłym pokoleniom. Proponowane wartości 

są globalne, lecz szczególny nacisk kładziony jest na kraje Globalnego Południa (Global South)213, 

czyli kraje najsłabiej rozwinięte. INAT zajmuje się organizacją Międzynarodowych Konferencji 

na rzecz Stosownych Technologii – International Conference on Appropriate Technology (ICAT), 

warsztatów oraz projektów propagujących Stosowną Technologię w celu wdrażania jej 

w przestrzenie edukacji, polityki i badań. 

 Współcześnie daje się zaobserwować w środowisku architektonicznym działania 

popularyzujące oraz promujące społeczne zaangażowanie oraz idee stosowności w architekturze. 

Propagowaniu stosowności przyczyniają się międzynarodowe programy edukacyjne i badawcze, 

a także uznawane za znaczące w świecie architektonicznym nagrody. Nietuzinkową 

postacią zaangażowaną w promocję stosownej architektury jest imam Aga Khan IV książę Karim 

al-Husseini. Jest fundatorem i zarządcą fundacji charytatywnej Aga Khan Development Network 

(AKDN) zatrudniającej około 80 tys. osób zajmujących się działalnością charytatywną w około 

30 krajach. AKDG prowadzi szereg działań charytatywnych, edukacyjnych oraz programów 

rozwojowych głównie w najbiedniejszych częściach Azji i Afryki. AKDN przyznaje jedną 

z najbardziej cenionych i renomowanych nagród w dziedzinie architektury na rzecz potrzeby 

mieszkańców krajów i regionów muzułmańskich – Aga Khan Award for Architecture. Jest ona 

przyznawana w cyklu co trzy lata od 1977 roku. Wyróżniane są obiekty wyrastające z lokalnej 

kultury, „solidnie pomyślane i o stosownych rozwiązania projektowych”, czerpiące inspiracje 

z najlepszych tradycji, ze „współczesnymi rozwiązaniami, które są wrażliwe wobec regionalnej 

i kulturowej charakterystyki” tradycji Wschodu214. Jednym z warunków nominacji jest to, 

iż nominowany obiekt musi mieć za sobą minimum rok użytkowania. W celu oceny stosowności 

                                                      
211 Informacje oraz definicja ST zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej organizacji INAT. Por. Oficjalna 

strona internetowa – International Network on Appropriate Technology, https://appropriatetech.net/#covid-

staetment [dostęp: 04.06.2021]. 
212 Declaration of Appropriate Technology April 30, 2010, INAT – International Network on Appropriate 

Technology (red.), 30.04.2010, [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://appropriatetech.net/media/attachments/2017/12/05/declaration_of_at.pdf, dostęp: 04.06.2021]. 
213 Globalne Południe to generalizujący termin używany do określenia krajów o niższych dochodach. Za kraje o 

wysokich dochodach uznawane są kraje Globalnej Północy (Global North). Termin stosowany jest jako 

alternatywne określenie do – w przeszłości używanego terminu – krajów „Trzeciego Świata”. 
214 Aga Khan IV, Opening Remarks, [w:] Toward an Architecture in the Spirit of Islam: Proceedings of Seminar 

One, Held at Aiglemont, Gouvieux, France, April 1978, Holod R. (red.), Philadelphia 1978. 

https://appropriatetech.net/#covid-staetment
https://appropriatetech.net/#covid-staetment
https://appropriatetech.net/media/attachments/2017/12/05/declaration_of_at.pdf
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architektury na miejsce udaje się komisja, która przeprowadza gruntowne analizy oraz 

przeprowadza wywiady z użytkownikami, inwestorami, wykonawcami w celu weryfikacji 

założeń i funkcjonalności obiektu na przestrzeni czasu. Następnie sporządza rozległy raport pod 

nazwą On-site Review Report, który jest upubliczniany215. Jednymi z najistotniejszych kryteriów 

są: jakość architektury, wpływ obiektu na życie lokalnej społeczności oraz na środowisko. 

Nad przyznaniem nagrody czuwa ustanawiana, co trzy lata komisja pod przewodnictwem 

fundatora, wśród której znajdowały się takie tuzy architektury jak m.in.: Kenzo Tange, Charles 

Moore, Frank O. Gehry, Balkrishna V. Doshi, Robert Venturi, Norman Foster, Peter Eisenman, 

Elizabeth Diller itp. Przyznawanie nagród stosownym realizacjom architektonicznym zrodziło się 

z obaw przed utratą ciągłości kulturowej (muzułmańskiej) oraz braku pomysłu jak można było 

na sposób współczesny w architekturze tę „ideę ciągłości” kontynuować216. Kontynuacja 

nie oznaczała jednak naśladownictwa. Stosowność architektury oczami imama oddaje wypowiedź 

– „w jaki sposób czynisz [architekturę] kulturowo stosowną czy całkowicie ignorujesz tę kwestię? 

Tym właśnie zajmujemy się (…). Nie chcemy być postrzegani jako instytucja, która czerpie 

inspirację tylko z przeszłości. (…) Naszym celem jest tworzenie nowych inspirujących rozwiązań 

dla nowoczesnej architektury i myślę, że tak się dzieje”217. W jego wypowiedziach w odniesieniu 

do architektury najczęściej padają takie określenia jak: tożsamość, tradycja, kontekst, innowacja, 

stosowność, zakorzenienie w społeczności218. Nagroda odgrywa ważną rolę w kształtowaniu 

globalnego dyskursu architektonicznego i promowaniu innowacyjnych propozycji rozwiązywania 

problemów, z którymi boryka się wiele społeczeństw. Nagradzane są projekty, które – 

jak podkreślają organizatorzy – „wykorzystują lokalne zasoby i stosowne technologie 

w innowacyjny sposób, a także (…), które mogą stać się inspiracją do podobnych działań w innych 

miejscach”219. Wiele obiektów poddanych analizie w niniejszej pracy było nominowanych 

lub wyróżnianych tą nagrodą. Ma ona znaczenie dla omawianego tematu ze względu również na to, 

że otrzymało ją wielu architektów łączonych z ideami architektury stosownej, tj. wpisującej się 

w przekonania ruchu ST. Wśród laureatów znaleźli się m.in.: Francis Kéré (2002–2004), 

Balkrishna V. Doshi (1993–1995), Studio Tamassociati (2011–2013), Kashef 

Chowdhury/URBANA (2014–2016). Poza przyznawaniem samej nagrody Aga Khan 

Development Network prowadzi także szereg działań na rzecz edukacji oraz budowy (jako 

inwestor) architektury w krajach rozwijających się, do których zapraszani się renomowani 

architekci jak m.in. Arata Isozaki, Fumihiko Maki itp. Jednym z nich jest program The Aga Khan 

                                                      
215 Oficjalna strona – Aga Khan Development Network, Eligibility criteria, https://www.akdn.org/eligibility-

criteria [dostęp: 06.06.2021]. 
216 Jodidio P., op. cit., s. 43. 
217 Wypowiedź Jego Wysokości Agi Khana IV ksiącia Karima al-Husseini podczas rozmowy przeprowadzonej 

przez Philipa Jodido. Por. Ibidem, s. 43. 
218 Ibidem, s. 36–45. 
219 Oficjalna strona – Aga Khan Development Network, https://www.akdn.org/what-we-do-architecture 

[dostęp: 04.06.2021]. 

https://www.akdn.org/eligibility-criteria
https://www.akdn.org/eligibility-criteria
https://www.akdn.org/what-we-do-architecture
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Program for Islamic Architecture na Harvard University i Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), który ma na celu kształcenie architektów, planistów, nauczycieli i badaczy. William Porter 

z MIT wspomina, iż „Jego [Agi Khana] wkład w Harvard i MIT związany był z nadzieją, że 

te uznane instytucje będą w stanie wykształcić nauczycieli, którzy później w swoich dziedzinach 

przyczynią się do opracowania stosownych modeli architektonicznych”220. Działania na rzecz 

lepszego zrozumienia architektury i kultury dziedzictwa kulturowego islamu mają stawać się 

przyczyną do zaspokojenia potrzeb budowlanych i projektowych społeczności muzułmańskich. 

 Na świecie powstają również stowarzyszenia propagujące Stosowne Technologie poprzez 

wcielanie w życie tradycyjnych technik budowlanych oraz propagowanie zasad zrównoważenia 

w architekturze. Jednym z nich jest założone w 2000 r. francuskie Association la Voûte Nubienne 

(AVN)221, którego działania obejmują propagowanie budowę tzw. sklepień nubijskich222. 

Działalność stowarzyszenia non-profit AVN łączy kwestie wspierania budownictwa 

mieszkaniowego mieszkańców jednego z najbiedniejszych regionów świata – Sahelu223 oraz 

szkolenia technicznego i zawodowego. Pracuje nad programem zrównoważonego budownictwa 

mieszkaniowego propagując – często współcześnie zapomniane – stosowane od tysiącleci techniki 

wykonawcze i konstrukcje z lokalnych materiałów takie jak tradycyjne nubijskie sklepienia (voûte 

nubienne), od których wywodzi się nazwa stowarzyszenia. Do ich budowy wykorzystuje się 

suszoną cegłę oraz zaprawę ziemną (adobe), a więc z surowca powszechnie dostępnego w regionie, 

taniego, ekologicznego, o bardzo dobrych właściwościach termicznych w klimacie 

środkowoafrykańskim. Jest on łatwy do budowania, gdyż nie wymaga użycia skomplikowanych 

narzędzi, a nawet szalunków pod realizację sklepienia. Prostota sprzyja powielaniu wzorców 

tj. przekazywania dalej technik budowy. O ich zaletach rozpisywał się już sam Hassan Fathy 

w publikacji Architecture for the Poor oraz stosował je w swoich projektach (od s. 51). Wielu 

współczesnych architektów kojarzonych z ruchem ST stosuje je. Są nimi między innymi – Francis 

Kéré (od s. 97), caravatti_caravatti architetti (od s. 117), Albert Faus (od s. 107), united4design 

(od s. 155) czy LEVS architekten (od s. 139). AVN prowadzi szkolenia w technice budowy tymi 

technikami. Celem działalności stowarzyszenia jest przede wszystkim zagwarantowanie dla wielu 

rodzin dostępu do niedrogich i wygodnych domów dostosowanych do gorącego klimatu, szkolenie 

fachowców, tworzenie miejsc pracy oraz wzmocnienie lokalnych gospodarek na wielu poziomach 

oraz rozwój stosownych technologii oraz zrównoważenia w sektorze budowlanym. AVN wychodzi 

z założenia, że lepiej jest uczyć ludzi, jak budować dom, niż dawać im domy. Według 

                                                      
220 Wywiad z Williamem Porterem z MIT, Cambridge, Massachusetts w dn. 3.11.2006. Cyt. za: Jodidio P., op. cit., 

s. 24. 
221 Oficjalna strona internetowa stowarzyszenia – Association la Voûte Nubienne, 

https://www.lavoutenubienne.org/ [dostęp: 11.05.2021]. 
222 Nubia – kraina historyczna w północno–wschodniej Afryce obejmująca środkowy bieg Nilu. Obecnie znajduje 

się na terenie południowego Egiptu i północnego Sudanu. 
223 Sahel – region geograficzny w Afryce. Obejmuje obszar wzdłuż południowych obrzeży Sahary. Żyje w nim 

około 100 mln społeczność. Obejmuje państwa Senegalu, Mali, Burkina Faso, Ghany oraz Beninu. 
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prezentowanych raportów na rok 2020 około 44 700 beneficjentów mieszka w budynkach 

powstałych przy zaangażowaniu AVN lub pracowało przy nich. Ukończono 4200 inwestycji, w tym 

340 to budynki komunalne224. AVN jest również autorem „Manifestu dla Stosownych oraz 

Zrównoważonych Reakcji na Wyzwanie Zapewnienia Wysokiej Jakości Budownictwa 

Mieszkaniowego w Sahelu w Afryce”225, w którym zwraca uwagę na problemy związane 

ze postępującą zmianą klimatu oraz wzywa m.in. do: uświadamiania społeczności 

międzynarodowej o konieczności zapewniania mieszkań dla najbardziej potrzebujących; ważkości 

zmian klimatycznych; podnoszenia świadomości dotyczącej budowy stosownej architektury 

mieszkaniowej; jak również podnosi kwestii zrównoważenia. Stosowność architektury 

mieszkaniowej wg AVN miałby polegać na spełnieniu 12 kluczowych punktów226: 

1. Dostępie do wysokiej jakości mieszkań dla możliwie maksymalnej ilości osób; 

2. Dostępie do usług (zdrowia, edukacji, rolnictwa, lokalnych samorządów itd.); 

3. Możliwości budowy we własnym zakresie (self-construction) przy promowaniu 

i wzmacnianiu zasad współpracy; 

4. Kontrolowanej urbanizacji (controlled urbanization); 

5. Ochronie środowiska; 

6. Adaptacji architektury do skutków zmian klimatu; 

7. Łagodzeniu skutków zmian klimatu poprzez wykorzystanie pracochłonnych technik 

(labour-intensive) oraz surowców niskoemisyjnych (pozyskiwanych lokalnie, 

bez produkcji przemysłowej itp.) o odpowiedniej pasywnej wydajności w celu redukcji 

emisji gazów cieplarnianych; 

8. Zielonej ekonomii (green economy); 

9. Wzmacnianiu gospodarki rodzinnej, lokalnej i krajowej; 

10. Zatrudnieniu (zwłaszcza przez tworzenie miejsc pracy dla młodych i najsłabiej 

wykwalifikowanych); 

11. Profesjonalnych szkoleniach w sektorze budowlanym – tj. rzemieślników, firm 

budowlanych, doradców technicznych, architektów i przewoźników lokalnych 

surowców itd.; 

12. Dzieleniu się know-how oraz rozwijaniu „archi-kultury” („archi-culuture”), 

czyli przywracania tradycyjnych architektonicznych praktyk. 

 

                                                      
224 Dane wg raportu zamieszczonego na oficjalnej strona stowarzyszenia – Association la Voûte Nubienne, 

https://www.lavoutenubienne.org/-the-programme-62- [dostęp: 09.08.2021]. 
225 Manifest opracowany przez Association la Voûte Nubienne. Zob. Association la Voûte Nubienne, A Manifesto 

for an Appropriate and Sustainable Response to the Challenge of Providing Quality Housing in Sahelian 

Africa, styczeń 2015, [dostępny w wersji elektronicznej: https://www.lavoutenubienne.org/-essential-medias-, 

dostęp: 28.01.2021]. 
226 Dokument opracowany przez Association la Voûte Nubienne. Zob. Association la Voûte Nubienne, 12 Key 

Points on Appropriate Housing, luty 2017, [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://www.lavoutenubienne.org/-essential-medias-, dostęp: 28.01.2021]. 

https://www.lavoutenubienne.org/-the-programme-62-
https://www.lavoutenubienne.org/-essential-medias-
https://www.lavoutenubienne.org/-essential-medias-
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 Temat architektury stosownej podnoszą także sami architekci podczas oficjalnych wystąpień. 

Między innymi Shigeru Ban – znany m.in. z zaangażowania na rzecz tworzenia tymczasowej 

architektury w miejscach konfliktów oraz katastrof, jak również twórca Voluntary Architects 

Network (Wolontariacka Sieć Architektów). Podczas otwarcia Papierowego Pawilonu 

dla IE Business School (obecnie IE University) w Madrycie Japończyk wygłosił wykład 

pod tytułem „Architektura Stosowna” („Appropriate Architecture”). Stosowność architektury opisał 

w słowach: „najważniejszym aspektem sukcesu [architektury] jest współpraca z lokalnymi 

parterami, (…). Niezmiernie istotna jest kooperacja z lokalnymi architektami, inżynierami 

i lokalnymi producentami. (…) korzystając z lokalnych technologii i materiałów”227. 

 Propagowaniu architektury opartej na zrównoważaniu oraz stosownych technologiach 

przyczyniają się także wystawy w muzeach, których tematy głośnym echem rezonują w świecie 

nie tylko architektonicznym. Podobnie jak to miało miejsce w 1964 roku, gdy zaprezentowana 

została wspomniana wystawa „Architecutre Without Architects” Bernarda Rudolfsky’ego (s. 41) 

tak w ostatnim czasie pojawiły się takie jak m.in. „Small Scale, Big Change: New Architectures 

of Social Engagement” (03.10.2010–03.01.2011) również w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

MoMA w Nowym Jorku oraz „Think global, build social! Architectures for a better World” 

(08.06.2013–01.09.2013) w Deutsches Architekturmuseum (DAM) we Frankfurcie. Dotykały 

istotnych problemów współczesnego świata ukazując potrzeby ich rozwiązywania. Kuratorzy 

wystaw podkreślają znaczenie architektury zaangażowanej społecznie oraz odpowiadającej 

na lokalne potrzeby. Andres Lepik oraz Margot Welle z MoMA podkreślają, że nie interesują ich 

wielkie manifesty czy utopijne teorie, lecz ukazanie konkretnych działań na rzecz społecznego 

zaangażowania228. Na wyżej wymienionych wystawach znalazły się realizowane na całym świecie 

prace architektów (cześć opisywanych także w niniejszej pracy) takich jak m.in. Emilia 

Caravatti’ego, Diébéda Francisa Kéré, grupy Elemental (Alejandra Araveny), Urban-Think Tank, 

MASS Design Group, TYIN tegnestue Architects, Anny Heringer & Eike’a Roswaga. 

 W pewnych obszarach następuje widoczny renesans idei ST. Sama nomenklatura nierzadko 

ulega zmianie, ale wiele kocepcji ST trwa, jest aktualnych oraz można je odnaleźć w coraz 

popularniejszym oraz coraz bardziej rozwijającym się ruchu zrównoważonego rozwoju 

(sustainable development). Główne idee ruchu ST zestawiane są z ideami zrównoważonego 

rozwoju lub nawet określenie „stosowności” zostaje zastępowane przez termin „zrównoważenia” 

(sustainable). Znaczna liczba międzynarodowych forów wskazuje na samowystarczalność 

                                                      
227 Fragment wykładu Shigeru Ban’a wygłoszony w dniu 20.03.2013 podczas otwarcia Papierowego Pawilonu dla 

IE Business School w Madrycie, Hiszpania. Zob. IE Paper Pavilion – Shigeru Ban – Inauguration Speech, 

YouTube (kanał: IE Business School), 22.03.2013, https://www.youtube.com/watch?v=-CBhb_tQ4vU 

[dostęp: 06.05.2019]. 
228 Lepik A., Welle M., Kuratorski opis wystawy pt. „Small Scale, Big Change: New Architectures of Social 

Engagement” (03.10.2010–03.01.2011) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA w Nowym Jorku, 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1061 [dostęp: 17.08.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=-CBhb_tQ4vU
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1061
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technologiczną lub ST jako niezbędne składniki przejścia do zrównoważonego rozwoju229. 

                                                      
229 Wywiad z McRobie G. przeprowadzony przez Drissell J. P., Why the World Will Shift to Intermediate 

Technology, “The Futurist”, kwiecień 1977, s. 83–89. Cyt. za: Willoughby K. W., op. cit., s. 210. 
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IV ARCHITEKTURA STOSOWNA – idee ruchu Stosownej Technologii w architekturze. 

Przykłady 

 

Verba docent, exempla trahunt.230 

 

Mając na uwadze charakterystykę ruchu ST (s. 33) architektura stosowna, tj. architektura 

odwołująca się do idei ruchu ST, opiera się na kilku kluczowych czynnikach. Do podstawowych 

oraz najistotniejszych jej cech należy odpowiednie dostosowanie architektury do lokalnych 

potrzeb, warunków oraz ukierunkowanie na człowieka. Dla celów niniejszej pracy proponuje się 

podział prowadzenia analiz architektury za względu na trzy istotne wymiary stosowności ruchu 

Stosownej Technologii. Pierwszy dotyczy wymiaru społecznego, rozumianego jako wpływu 

całego procesu powstawania architektury na człowieka, lokalną wspólnotę, rozwiązywanie 

miejscowych problemów, a także myślenie o architekturze w dłuższej perspektywie czasowej, 

to jest z myślą o przyszłych pokoleniach. Drugim są tradycjonalizm oraz nowoczesność, które 

poruszają kwestię zakorzenienia architektury w stosowanych od pokoleń praktycznych 

rozwiązaniach – takich jak materiały, formy, funkcje, techniki wykonawcze czy technologie – 

jednocześnie nie zamykając się na to, co nowe. Próba tyczy się ukazania, iż architektura stosowna 

związana jest z wymiarem kulturowym odwołującym się do tradycji i przyjętych zwyczajów, 

posługując się jednocześnie współczesnym językiem architektury oraz aktualnymi możliwościami, 

środkami i rozwiązaniami. Ostatnim wymiarem jest wpływ warunków naturalnych 

na architekturę. W tej części poddany jest analizie wpływ specyfiki danego miejsca. Podejmowany 

jest również temat wymiaru sztuki budowania w odniesieniu do środowiskowych uwarunkowań, 

który stanowi ważny aspekt ST. Wspominane trzy wymiary wybrzmiewają w deklaracjach, 

teoriach oraz praktyce architektonicznej wspomnianych twórców. Należy mieć na uwadze, że są to 

kryteria architektury uzupełniające się, a nie wykluczające. Z tego też względu analizowane 

obiekty winny wykazywać się stosownością pod wieloma względami równocześnie, jako 

komplementarnie uzupełniające się. 

 

                                                      
230 Łacińska sentencja. W tłumaczeniu: „Słowa uczą, przykłady kształcą/skłaniają do naśladowania/pociągają”. 
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WYMIAR SPOŁECZNY 

 

Architektura (…) powstaje w ramach procesu, 

który przede wszystkim powoduje głębokie konsekwencje  

dla społeczności, której dotyczy. 

Emilio Caravatti231 

 

Architekturę stosowną, czyli architekturę opartą na ideach ruchu ST, cechuje szczególna troska 

o człowieka. Sama ST wyrasta z Technologii Pośredniej E. F. Schumachera oraz jego – pełnego 

humanizmu – spojrzenia, że „człowiek coś znaczy”232. To architektura wspierająca i służąca 

lokalnej społeczności na wielu płaszczyznach. „Strategia innowacji Stosownej Technologii 

ma na celu wdrożenie systemów (…), które celowo służą jednocześnie wielu ludzkim celom. Ten 

temat jest najbardziej widoczny w literaturze i programach, które są ogłaszane jako «rozwój 

społeczności» i «lokalna samodzielność»”233 – zauważa Willoughby. Wymiar społecznego 

zaangażowania obejmuje wiele aspektów sztuki budowania. Do podstawowych cech takiej 

architektury należy uznać dostosowanie skali inwestycji do potrzeb, uwarunkowań oraz 

ekonomicznych możliwości miejscowej społeczności. Kolejnym bywa włączanie jej w proces 

decyzyjny oraz proces powstawania architektury. Zwracają na to uwagę oraz niejednokrotnie 

wdrażają w swoich projektach architekci tacy jak Hassan Fathy, Emilio Caravatti, Francis Kéré, 

Sharon Davis, Albert Faus i inni. Polega on na zaangażowaniu w prace budowlane przyszłych 

użytkowników. Istotną role w ST odgrywa akceptacja społeczna proponowanych rozwiązań. 

Jak już zostało nadmienione w poprzedzających częściach niniejszej pracy, w dużym stopniu 

architektura stosowna oparta jest na idei partycypacji użytkowników w procesie powstawania 

architektury, w tym nierzadko w budowę metodą gospodarczą, często w oparciu o idee 

samopomocy (self-help). 

 Do kolejnych części tego wymiaru architektury należy zarządzanie na poziomie lokalnym. 

Materiały budowlane, techniki wykonawcze oraz technologie powinny zostać dobierane pod kątem 

dostępności oraz nieskomplikowania ich obróbki. Ułatwia to sprawowanie kontroli nad procesem 

budowy i jej zarządzaniem. W związku z powyższym preferowane są technologie nie wymagające 

zaawansowanych maszyn, lecz wykorzystujące możliwości, umiejętności oraz kwalifikacji 

lokalnych rzemieślników oraz mieszkańców. Z wymienionych względów architekturę stosowną 

cechuje prostota oraz racjonalizm. Niejednokrotnie powstawaniu budowli towarzyszą szkolenia 

                                                      
231 Wypowiedź Emillio Caravatti podczas wykładu w dniu 15.06.2018 w Arezzo, Zob. EMILIO CARAVATTI 

caravatti_caravatti – Distanza e prossimità – Arezzo, 15 giugno 2018, YouTube (kanał: Ordine degli Architetti 

PPC di Arezzo), 12.03.2019, https://www.youtube.com/watch?v=7kHgCUpjuHI [dostęp: 11.05.2021]. 
232 Nawiązanie do tytułu książki E. F. Schumachera pt. Small is beautiful. A study of economics as if people 

mattered (Londyn 1973). 
233 Willoughby K. W., op. cit., s. 302. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kHgCUpjuHI
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kształcące oraz podnoszące kwalifikacje miejscowych. Do prac wykonawczych zatrudniani są 

rdzenni mieszkańcy, co ma także związek z wpływem na redukcję wysokiego poziomu bezrobocia 

w krajach rozwijających się oraz aktywizacją społeczności. 

 Ważnym aspektem procesu powstawania stosownej architektury jest wymiar etyczny. 

Architekci wiązani z ideami ruchu ST przywołują maksymę Williama Morrisa: „Nic nie powinno 

być wykonywane pracą poniżającą/degradującą wykonawców”234. Podtrzymanie lokalnych 

zawodów, specjalizacji oraz tworzenie lokalnych miejsc pracy odgrywają istotną rolę.  

 Architektura stosowna w duchu ST tworzona jest z myślą o przyszłych pokoleniach (m. in. pod 

kątem trwałości, energochłonności, recyclingu itd.), a jedną z cech charakterystycznych dla 

budowli stosownych w krajach rozwijających się jest możliwość łatwej adaptacji oraz elastyczność. 

Myśląc o przyszłości oraz środowisku w kontekście ST prof. Amulya Kumar N. Reddy wymienia 

technologię opartą na: źródłach odnawialnych; wytwarzaniu towarów, które można poddawać 

recyklingowi; zaprojektowaną z myślą o trwałości; produkcji i konsumpcji; minimalizacji odpadów 

i wdrożenia procedur utylizacji jako integralnych elementów; na racjonalnym i trwałym 

użytkowaniu235. 

 Niejednokrotnie architekci zaangażowani w realizacje w krajach rozwijających się podkreślają 

potrzebę „towarzyszenia” podczas całego procesu powstawania architektury. Jak już zostało 

to nadmienione często architekt staje się propagatorem i koordynatorem większych zmian, którego 

rola nie ogranicza się jedynie do sporządzenia koncepcji, przekazywania rysunków 

oraz ograniczonych nadzorów.  

                                                      
234 Między innymi Kellyego Dorana z MASS Design Group podczas wykładu zorganizowanego przez The 

Institution of Structural Engineer przywołuje słynną wypowiedź Williama Morrisa: „Nothing should be made 

by labour degrading to the makers” (Morris W., Morris M., The Collected Works of William Morris: With 

Introductions by His Daughter May Morris, Cambridge 2012, s. 205). Por. Impact driven approach to design 

and construction in Africa, YouTube (kanał: The Institution of Structural Engineers), 08.05.2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ7Xr3KWbtU [dostęp: 21.06.2019]. 
235 Reddy A. K. N., National and regional technology groups and institutions: an assessment, [w:] Towards global 

action for appropriate technology, Bhalla A. S. (red.), Oxford 1979, s. 178. Cyt za. Kaplinsky R., op. cit., 

s. 193–203. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ7Xr3KWbtU
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il.  17. Centrum Szans dla Kobiet, Sharon Davis Design, Kayonza, Rwanda, 2013: 

○↑ widok z lotu ptaka na centrum, fot. Baan I.; 

○↓ widok od strony farmy demonstracyjnej w kierunku budynków z salami lekcyjnymi, fot. Felicella E. 
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Centrum Szans dla Kobiet – Sharon Davis Design 

(Kayonza, Rwanda, 2013) 

 

Centrum Szans dla Kobiet (CSK) powstało we współpracy Sharon Davies z organizacją 

humanitarną Women for Women International (WfWI), której celem jest wspieranie kobiet po 

doświadczeniu wojny domowej i ludobójstwa w Rwandzie236. Misją WfWI jest wzmacnianie ich 

pozycji poprzez edukację oraz możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego 

i gospodarczego, które mają spowodować trwałą zmianę w poprawie ich życia. Zaangażowanie 

w projekt lokalnego społeczeństwa rozpoczęło się już na etapie planowania inwestycji, jej 

organizacji oraz samej budowy. Po pierwszej wizycie w Rwandzie, podczas której Davis spotykała 

się z lokalnymi rzemieślnikami, podjęła decyzję o zwróceniu się w stronę tradycyjnej 

architektury237. Nie uczyniła tego jednak w dosłowny sposób, lecz reintepretując archetypy 

miejscowych budowli. Na wzór okolicznych rodzimych rwandyjskich wiosek zaprojektowała 

kompleks, który składa się z 17 niezależnych, rozproszonych na działce parterowych obiektów 

wokół centralnie usytuowanego placu. Ściany obiektów wzniesione zostały z wytwarzanych 

z miejscowej gliny cegieł. Do ich produkcji stworzono małą cegielnię, która miała przynosić 

zaangażowanym w budowę dochód oraz dodatkowe umiejętności. Cegły formowały ręcznie 

kobiety z Kayonzy, których udział podczas budowy wynosił 30% wobec wszystkich 

zaangażowanych osób238.  

 Formy ceglanych budynków przypominają rotundy. Skrywają w sobie sale lekcyjne, 

warsztatowe, kuchnię z jadalnią, pokoje gościnne i pomieszczenia administracyjne, mieszkania 

dla pracowników, strefę wejściową, magazyny oraz zaplecze sanitarne. Okrągłe kształty 

inspirowane są architektonicznym dziedzictwem południowej Ruandy – zrekonstruowanym 

pałacem królewskim w Nyanza. Podobnie jak wykonany z trzciny pałac obiekty nie posiadają 

typowych okien. Analogicznie wobec właściwości pokrycia trzciną rezydencji, ażurowe ściany 

centrum wprowadzają naturalne, rozproszone światło do wnętrza oraz zapewniają naturalny 

przepływ powietrza. Ten niepospolity dla typologii projektowania sal lekcyjnych rzut oparty 

na figurze koła miał w założeniu Sharon przyczyniać się do wytworzenia intymnej, sprzyjającą 

poczuciu bezpieczeństwa przestrzeni dzielenia się wiedzą239. Budynki zostały przykryte 

dwuspadowymi dachami przywołującymi na myśl formę rozpostartych skrzydeł. Unoszą się nad 

                                                      
236 Doświadczenie wojny domowej (1990–1993) oraz ludobójstwa w Rwandzie (1994) przyniosło wg szacunków 

między 800 tysięcy a 1 miliona ofiar (przede wszystkim z plemienia Tutsi). Na skutek ludobójstwa wiele kobiet 

pozostało wdowami, a dzieci sierotami. 
237 Feddema M., Needs beyond architecture. The Womens Opportunity Center in Kayonza. Rwanda, “Public : 

design + humanity”, nr lato (summer) 2014, s. 41–48. 
238 Prezenatacja projektu oraz wykład Sharon Davis na Columbia University Graduate School of Architecture, 

Planning and Preservation. Zob. Designing with Communities, YouTube (kanał: Columbia GSAPP), 8.05.2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=M6WtHz5UwXo [dostęp: 24.04.2021]. 
239 Mozga–Górecka M., Sharon Davis Design – strefa dla kobiet, Rwanda, „Architektura Murator”, nr 04 

(kwiecień), 2016, s. 36. 

https://www.youtube.com/watch?v=M6WtHz5UwXo
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il.  18. Centrum Szans dla Kobiet, Sharon Davis Design, Kayonza, Rwanda, 2013: 

○↑ widok od strony farmy demonstracyjnej w kierunki budynków z salmi lekcyjnymi, fot. Felicella E.; 

○↓ wnętrze jednej z sal, fot. Sharon Davis Design. 
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obłymi ścianami na niezależnej stalowej konstrukcji kratowej. Oderwane od ścian dachy znacznie 

wystają poza obrys budynków, przez co pozwalają lepiej wentylować wewnętrza oraz zacieniają 

ceglane elewacje. Krzywizny dachów dodatkowo zostały ukształtowane w taki sposób, aby 

podczas opadów zbierać deszczówkę, która następnie odprowadzana jest przez system 

podziemnych rur oraz magazynowana w zakopanych cysternach. Część budynków, które służą 

funkcji magazynowej, bądź produkcji została przykryta zielonymi stropodachami, które zapewniają 

odpowiednią temperaturę oraz wilgotność w ich wnętrzach. Obecnie centrum daje możliwość 

mieszkankom Kayonzy zdobycia wiedzy na temat uprawy roślin na demonstracyjnej farmie, 

hodowli zwierząt, wytwarzania wiklinowych produktów, szycia, tworzenia pamiątek, produkcji 

masła orzechowego, jogurtów, prowadzenia lokalnej kawiarni, sprzedaży pamiątek oraz wszystkich 

wytworzonych produktów na zaprojektowanym przez biuro Sharon Davis Design targu, 

w sąsiedztwie którego znajduje się centrum. 

 W budowę CSK zaangażowani byli lokalni partnerzy, którzy odpowiadali m.in. za projekt 

instalacji do produkcji biogazu (wykorzystywanego do gotowania), systemu oczyszczania wody 

oraz toalet kompostujących. Toalety kompostujące zapewnią nawóz dla farmy demonstracyjnej 

oraz ogrodów. Z cystern deszczówka wstępnie filtrowana jest przez zbiorniki z piaskiem 

oraz żwirem, a następnie pompowana do filtru wodnego – tzw. UV Light Box, którego zadaniem 

jest sterylizacja wody. Magazynowana deszczówka zbierana podczas pory deszczowej. 

W założeniu ma starczać na cały okres pory suchej. Panele słoneczne odpowiadają za zapewnienie 

zasilania pompie oraz służą do podgrzewania wody. 

 Projekt CSK został intencjonalnie zrealizowany przez WfWi oraz Davis jako mechanizm 

bezpośredniego reagowania na potrzeby społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy i poprawę 

jakości edukacji. „Cała moja praca jest wynikiem przekonania, że wszystkie społeczności, 

ale szczególnie te ubogie, rozwijające się w szybkim tempie i przez to wyjątkowo narażone 

na niebezpieczeństwa, powinny korzystać z dobrego projektowania. Women’s Opportunity Center 

[Centrum Szans dla Kobiet] niesie w sobie szacunek dla ziemi, materiałów i kobiet”240 – podkreśla 

Davis. Projekt centrum wydaje się być stosowną odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. 

Jest próbą stworzenia samowystarczalnej enklawy w rozwijającym się kraju. Został 

zaprojektowany oraz zrealizowany przy uwzględnieniu idei ruchu Stosownej Technologii241 tj. przy 

udziale miejscowej ludności, korzystając z lokalnych materiałów oraz technologii, a także w 

zgodzie z panującymi warunkami naturalnymi.  

                                                      
240 Ibidem, s. 36. 
241 Wypowiedź architekta Survanta T. z pracowni Sharon Davis Design w filmie prezentującym projekt pt. Sharon 

Davis Design – Women’s Opportunity Center Rwanda, King F. (reż.), Vimeo (kanał: SharonDavisDesign), 

2014, https://sharondavisdesign.com/project/womens-opportunity-center-rwanda/ [dostęp: 19.04.2021]. 

https://sharondavisdesign.com/project/womens-opportunity-center-rwanda/
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il.  19. Szkoła podstawowa Gando, Kéré Architecture, Gando, Burkina Faso, 2001: 

○↑ widok elewacji południowej, fot. Duchoud S.; 

○↓ wnętrze klasy, fot. Duchoud S. 
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Szkoła podstawowa Gando – Kéré Architecture 

(Gando, Burkina Faso, 2001) 

 

Szkoła podstawowa w Gando jest pierwszą realizacją wykształconego na Politechnice Berlińskiej 

(TU Berlin), burkińskiego architekta Diébéda Francis’a Kéré. Jej sukces oraz liczne 

architektoniczne nagrody242 zapoczątkowały dla jego pracowni serię zleceń w tym regionie oraz 

innych krajach rozwijających się. Kompleks szkolny zrealizowany został w niewielkiej osadzie 

położonej na sawannie w południowej części kraju – w miejscu, z którego pochodzi sam Kéré. 

Wioskę charakteryzuje rozproszona zabudowa na terenie 150 ha oraz brak dostępu w domach 

do bieżącej wody, elektryczności, a także systemu kanalizacji. Dodatkowym problemem Burkina 

Faso jest postępująca dezertyfikacja, która objawia się spadkiem opadów oraz wzrostem temperatur 

granicznych. W koncepcji projektowej należało przyjąć odpowiednie rozwiązania projektowe 

wobec wspomnianych wyzwań i problemów. Budowa zespołu szkolonego podzielona została 

na etapy, które objęły budynek szkoły, zaplecza sanitarnego, kuchni, sześciu budynków 

mieszkalnych dla nauczycieli i ich rodzin243, ogrodu warzywnego, boiska sportowego 

oraz kolejnego budynku szkoły. Całość ma służyć 360 uczniom. W jej budowę zaangażowani byli 

mieszkańcy Gando. 

 Wymiar zaangażowania lokalnej społeczności w proces budowy stanowi kluczowy sposób 

działania architekta. Do budowy szkoły włączeni zostali zarówno mężczyźni jak i kobiety. Pierwsi 

(w wieku od 15 do 20 lat) odpowiadali za produkcję cegieł, co miało dać im fach na przyszłość 

(stopa bezrobocia w Burkina Faso sięga 70–80%, a problem widoczny jest szczególnie 

na prowincji), związać emocjonalnie z przyszłą budowlą oraz obniżyć koszty jej wzniesienia. 

Kobiety z wioski odpowiadały m.in. za produkcję olejów roślinnych (uzyskiwanych z pestek 

owoców masłosza tzw. shea butter) w celu impregnacji nimi cegieł. Ręczne ubijały oraz 

zabezpieczały wspominanymi olejami również posadzki z gliny (ze stabilizującym dodatkiem 

cementu) tworząc warstwę wykończeniową na kształt wylewki. Kéré towarzyszył powstawaniu 

budowli, donosił rysunki oraz instruował wykonawców. 

 Architektura stosowna – zdaniem Kéré – objawia się w: „dostosowaniu do potrzeb 

i ekonomicznych możliwości mieszkańców w regionie oraz właściwej odpowiedzi 

na panujące warunki klimatyczne, a co za tym idzie zmierzaniu do osiągnięcia 

                                                      
242 Projekt otrzymał nagrody takie jak m.in. Aga Khan Award for Architecture 2004, Global Award for Sustainbale 

Architecture 2009. 
243 W krajach rozwijających się przy szkołach zlokalizowanych na prowincjach z reguły powstają budynki 

mieszkalne o wyższym niż przeciętny standardzie dla nauczycieli. Chcąc przekonać do pracy w miejscach 

odosobnionych na prowincji i zatrudnić dobrze wykształconych nauczycieli w powszechnej praktyce jest 

zapewnianie im dobrych warunków mieszkalnych. Celem to również wymiar edukacyjny dla dzieci, które 

widzą, że nauka i kształcenie się mają realny wpływ na wzrost jakości życia. 
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il.  20. Szkoła podstawowa Gando, Kéré Architecture, Gando, Burkina Faso, 2001: 

○↑ widok elewacji wschodniej, fot. Ouwerkerk E. J.; 

○↓← aksonometria, rys. Kéré Architecture; 

○↓→ rzut, rys. Kéré Architecture. 
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zrównoważanego rozwoju” 244. Integralnym czynnikiem w procesie kształtowania i powstawania 

jest „z jednej strony informowanie oraz uświadamianie wiejskiej społeczności na temat zalet 

tradycyjnych materiałów budowlanych, a z drugiej rozwijanie wysokiej jakości projektów, 

rozwiązań konstrukcyjnych przy wykorzystaniu lokalnych materiałów konstrukcyjnych oraz 

możliwości wykonawczych lokalnej społeczności”245. Zrealizowany budynek szkoły podstawowej 

składa się z trzech prostopadłościennych brył mieszczących w sobie sale lekcyjne. Został 

zorientowany na osi wschód–zachód by zminimalizować efekt przegrzewania promieniami 

słonecznymi elewacji. Na terenach stref okołorównikowych słońce znajdujące się w zenitalnej 

strefie (tj. w godzinach południowych) rzuca minimalny cień. W godzinach porannych oraz 

wieczornych, gdy słońce jest nisko nad horyzontem, ochronę przed ostrymi promieniami stanowi 

znacznie wysunięty poza obrys ścian dach. Całość została przykryta łagodnie nachylonym, 

jednospadowym dachem osadzonym ponad wspomnianymi bryłami mieszczącymi pomieszczenia 

lekcyjne. Znaczne wysunięcie połaci dachowej poza obrys budynku daje cień wokół niego oraz 

chroni fasady w gorącym klimacie afrykańskim przed nadmiernym przegrzewaniem, jak również 

przed obfitymi opadami w porze deszczowej trwającej w tym regionie około 4–5 miesięcy. System 

podwójnego dachu (tzw. double roof structure) umożliwia swobodny przepływ powietrza, a co za 

tym idzie ochładza przestrzeń pomiędzy pomieszczeniami, a nagrzewanym przez słońce 

poszyciem. Struktura nośna przypomina koronę drzewa, co ma także symboliczne odniesienie. 

W Burkina Faso bowiem zgodnie z wiekową tradycją centrum wsi stanowi miejsce, w którym 

znajduje się tzw. drzewo rozmów – palaver. To miejsce zebrań lokalnej społeczności, zazwyczaj w 

pobliżu którego znajduje się budynek należący do wodza wioski. Idea projektu została 

zainspirowana drzewem jako miejscem spotkań i przekazywania wiedzy. 

 Poza doborem odpowiednich form i rozwiązań strukturalnych stosowność architektury ukazuje 

się także w doborze materiałów, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości wykonawczych 

lokalnej społeczności. Do budowy konstrukcji wpierającej dach Kéré zaproponował stal, a nie 

drewno246. Użycie tego materiału wymagało wykwalifikowania miejscowych pracowników 

niemających doświadczenia przy pracy z tym materiałem. Jednakże potencjalne trudności związane 

z zastosowaniem „nowej” technologii zminimalizowano, a dobrana została w taki sposób by nauka 

fachu ograniczyła się jedynie do korzystania z piły ręcznej i małej spawarki. Finalnie dach 

wykończono blachą falistą, zaś jego konstrukcję wsporczą stanowią pręty zbrojeniowe o średnicy 

16 mm tworząc układ karatowy. Przypomina powtarzający się szyk w kształcie liter „V”.

                                                      
244 Varanda F., Primary School Gando, Burkina Faso : The Aga Khan Award for Architecture. 2004. On site 

Review Report, 2004, s. 5, [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://www.akdn.org/sites/akdn/files/media/documents/akaa_press_kits/2004_akaa/primary_school_-

_burkina_faso.pdf, dostęp: 11.05.2019]. 
245 Ibidem. 
246 Nie zdecydowano się na drewno, gdyż w Burkina Faso nie ma takiej tradycji budowlanej, co związane jest z 

niedoborem drewna, brakiem wykwalifikowanych w jego obróbce osób, jak również kwestią, że importowane 

drewno z sąsiednich krajów zazwyczaj jest złej jakości (nie jest sezonowane, przez co ulega wypaczeniom). 

Również z uwagi na występujące na terenie terminy zrezygnowano z tego surowca. 
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il.  21. Szkoła podstawowa Gando, Kéré Architecture, Gando, Burkina Faso, 2001: 

○↑ widok z poddasza, fot. Kéré Architecture; 

○↔ przekrój podłużny, rys. Kéré Architecture; 

○↓ przekrój poprzeczny, rys. Kéré Architecture. 
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Konstrukcja stalowa przytwierdzona została do żelbetowych belek rozpiętych między ścianami 

nośnymi obiektu. 

 Do budowy szkoły posłużono się ręcznie wykonywanymi cegłami ziemnymi (mud brick) – 

tzw. surówką. To bloczki, do których produkcji wykorzystuje się lokalną ziemię. Następnie, 

po zmieszaniu z dodatkiem 8% przemysłowego cementu (w celu ich wzmocnienia), całość jest 

ubijana lub ściskana za pomocą pras. Finalnym etapem produkcji jest suszenie bloczków na słońcu. 

W Burkina Faso jest to budulec powszechnie znany i od wieków stosowany na prowincji247. 

Ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, nie wymaga specjalnych umiejętności 

do jej wytworzenia, a za jej główny składnik służy to, co znajduje się „pod stopami”. Wadą 

konstrukcji z suszonej cegły jest jej podatność na erozję. Zwłaszcza w okresie deszczowym, 

gdy silny wschodni wiatr powoduje, że deszcz niemal poziomo pada na ściany. Z tego względu 

dach znacznie wystaje poza obrys murowanych ścian, a całość – dzięki podmurówce – podniesiona 

została na wysokość około 50 cm od poziomu gruntu w celu izolacji murów przed wilgocią 

ciągnącą z gleby. Fundamenty wykonane zostały z kamieni na zaprawie cementowej. Strop 

w klasach wykonany został również z bloczków ze sprasowanej ziemi, które zostały wsparte 

na 12 mm stalowych prętach. Warto także wspomnieć o przewidzianym w projekcie 

magazynowaniu wody deszczowej w celu nawadniania ogrodu oraz zastosowaniu wentylacji 

krzyżowej, którą wspomagają liczne otwory okienne (wypełnione stalowymi żaluzjami) 

zlokalizowane w przeciwległych ścianach klas. 

 "Zaprojektowałem nowoczesny budynek, który nie jest próbą adaptacji zachodnich tendencji 

projektowych, ale także nie jest tradycyjną afrykańską budowlą, lecz który możliwie najlepiej 

koresponduje z klimatem i potrzebami ludzi przy użyciu najbardziej dostępnych materiałów"248– 

podsumowuje Francis Kéré. Projekt uchodzi za modelowy przykład współpracy z lokalną 

wspólnotą, jej zaangażowania, wykorzystywania tradycyjnych oraz nowych rozwiązań przy użyciu 

najprostszych technik, jak również przyjęcia stosownych i zrównoważonych rozwiązań wobec 

panujących warunków klimatycznych. O sukcesie projektu Burkińczyka może świadczyć również 

to, że w wiosce z czasem powstały kolejne jego realizacje – budynek biblioteki oraz tzw. Atelier 

Gando, czyli pracownia służąca rozwijaniu umiejętności w zakresie różnych technik budowlanych 

oraz wymiany wiedzy między rzemieślnikami, architektami, naukowcami i uczniami. 

 

                                                      
247 W tym regionie z tzw. surówki buduje się domy jednopokojowe na planie okręgu kryte strzechą lub 

słomianymi matami w formie stożkowego dachu. 
248 Cytat pochodzi z wypowiedzi Diébédo Francis Kéré w filmie zrealizowanym przez portal Dezeen. 

Zob. Diébédo Francis Kéré's career began when he built a school for the village he grew up in, You Tube 

(kanał: Dezeen), 24.10.2017, https://www.youtube.com/watch?v=j2zQjZTzpK8 [dostęp: 25.05.2019]. 

https://www.youtube.com/watch?v=j2zQjZTzpK8
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il.  22. Szkoła Podstawowa Umubano, MASS Design Group, Kabeza (Kigali), Rwanda, 2011: 

○↑ widok z lotu ptaka, fot. Baan I.; 

○↓ detal elewacji, fot. Baan I. 
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Szkoła Podstawowa Umubano – MASS Design Group 

(Kabeza, Kigali, Rwanda, 2011) 

 

MASS Design Group (MDG) to organizacja non-profit powstała w 2008 r. zrzeszająca obecnie 

grupę ponad 140 architektów, urbanistów, inżynierów, designerów, filmowców z około 20 krajów. 

W jej nazwie zawarta zostało ukierunkowanie i istota działań grupy jako służba na rzecz 

społeczeństwa249. W 2007 r. brytyjska organizacja charytatywna A Partner In Education (APIE) 

podjęła się realizacji kampusu szkolnego w dzielnicy Kabeza (Kigali) w ramach programu edukacji 

młodych na kontynencie afrykańskim. Szkoła Umubano to pilotażowy projekt APIE, do którego 

zaprosiła wspomnianą pracownię. Samo słowo umubano w języku rwandyjskim oznacza 

„współpracę”250, która dobrze wpisuję się w doktrynę zespołu projektowego. Projektanci z MASS 

Design Group podkreślają, że ich misją jest badanie, budowanie oraz propagowanie architektury 

promującej sprawiedliwość oraz ludzką godność251. Stosowność architektury w wymiarze 

społecznym argumentują w następujący sposób – „w celu stosownego odpowiadania na potrzeby 

naszych klientów wierzymy, że niezbędnym jest spędzanie czasu z ludźmi, którym służymy pracą. 

Dla prowadzących projekt oznacza to często przeniesienie się w miejsce budowy, a dla szerszego 

zespołu liczne nadzory. Zainspirowaliśmy się myślą Bryana Stevensona252, który mówi 

o „potrzebie towarzyszenia”253. 

 Zgodnie z wyżej wspomnianą zasadą podczas budowy szkoły współpracowano z lokalnymi 

rzemieślnikami. Bazowano na ich wiedzy oraz doświadczeniu. Kluczowymi elementami projektu 

miała być prostota budowy, ekonomiczne rozwiązania oraz wykorzystanie lokalnych materiałów 

z wyraźnym ich wyeksponowaniem254. Zgodnie z intencją architektów dobór konstrukcji 

budynków wywodzi się z tradycyjnych technik budowy rwandyjskich wiosek255. Do realizacji 

kampusu użyto głównie lokalnej produkcji cegieł, a za materiał wykończeniowy wnętrz posłużyły 

trzciny papirusowe (papyrus reeds). Jak wspominają architekci – ograniczenie importu surowców 

do budowy szkoły, które najczęściej są obce w lokalnym kontekście, ma również za zadanie 

pobudzić gospodarkę regionu poprzez rozwijanie i stymulowanie lokalnego rynku. 

                                                      
249 Skrót MASS pochodzi od nazwy Model of Architecture Serving Society, które w tłumaczeniu oznacza – 

„Model Architektury Służącej Społeczeństwu”. 
250 Oficjalna strona internetowa – A Partner in Education, https://www.apartnerineducation.org/umubano-academy 

[dostęp: 18.06.2019]. 
251 Wypowiedź Kelly’ego Dorana z MASS Design Group podczas wykładu zorganizowanego przez 

„The Institution of Structural Engineer”. Por. Impact driven approach to design and construction in Africa, 

YouTube (kanał: The Institution of Structural Engineers), 08.05.2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ7Xr3KWbtU [dostęp: 21.06.2019] 
252 Bryan Stevenson – amerykański prawnik, działacz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Jest założycielem 

i dyrektorem Equal Justice Initiative oraz profesorem prawa na New York University School of Law. 
253 Wypowiedź pochodzi z oficjalnej strony internetowej projektantów. Por. Oficjalna strona internetowa – MASS 

Design Group, https://massdesigngroup.org/about [dostęp: 17.06.2019]. 
254 Wypowiedź architekta Michaela Murphy'ego z MASS Design Group w filmie opublikowanym na oficjalnej 

stronie Aga Khan Award for Architecture. Por. Oficjanla strona internetowa – Aga Khan Development 

Network, https://www.akdn.org/architecture/project/umubano-primary-school [dostęp: 18.06.2019]. 
255 Fare un villaggio con una scoula, „Lotus : Quarterly Architectural Magazine”, nr 152, 2013, s. 124. 

https://www.apartnerineducation.org/umubano-academy
https://www.youtube.com/watch?v=AJ7Xr3KWbtU
https://massdesigngroup.org/about
https://www.akdn.org/architecture/project/umubano-primary-school
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il.  23. Szkoła Podstawowa Umubano, MASS Design Group, Kabeza (Kigali), Rwanda, 2011: 

○↑ widok wnętrza sali lekcyjnej, fot. Baan I.; 

○↓ przekrój poprzeczny przez działkę z budynkami, rys. MASS Design Group. 
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 Projekt kampusu dla trzystu dzieci obejmuje siedem budynków z dziewięcioma salami 

lekcyjnymi, czytelnią, salą informatyczną, kuchnią, przestrzeniami administracyjnymi oraz 

pomieszczeniami wielofunkcyjnymi. Za inspirację dla projektu zagospodarowania terenu posłużył 

pagórkowaty krajobraz regionu, w którym liczne serpentyny przecinają zbocza wzgórz. 

W rezultacie układ naprzemiennie rozmieszczonych budynków na różnych poziomach 

nachylonego terenu wytworzył między nimi przestrzenie na kształt niedużych placów. W centralnej 

części znalazła się główna, przecinająca całość strefa ciągu komunikacyjnego przypominająca plac 

o amfiteatralnym układzie. W przerwach oraz po lekcjach przemienia się w przestrzenie gier, 

zabaw, odpoczynku, spożywania posiłków itp. 

 Stosowność architektury objawiać się ma także w uwzględnieniu w projekcie wymagających 

warunków klimatycznych Kigali. W Kabezie wiatry wieją głównie z południa w kierunku północy, 

co wzięto pod uwagę przy rozplanowaniu budynków i aranżacji klas by możliwie najlepiej sprzyjać 

naturalnemu przewietrzaniu całości. Drzwi i otwory w elewacjach ceglanych zostały 

zaprojektowane jako system umożliwiający działanie wentylacji krzyżowej. Funkcję doświetlenia 

pomieszczeń (poza wspomnianą funkcją przewietrzania) spełniają świetliki pomiędzy jedną 

połacią, a podniesioną względem niej drugą. Zamontowane żaluzje wprowadzają do pomieszczeń 

rozproszone, sprzyjające nauce światło. Na decyzję o wykończeniu sufitów trzcinami miał również 

ich wpływ na akustykę, przepływ powietrza oraz redukcję zużycia energii, gdyż tworzą dodatkową 

warstwę izolacyjną przed promieniowaniem ciepła od nagrzanych połaci. Układ wnętrz klas 

zgodnie z intencją twórców ma sprzyjać swobodzie w zachowaniu uczniów bez poczucia 

nadmiernego dystansu pomiędzy nimi, a nauczycielem. Fakt wysunięcia połaci poza obrys samych 

budynków umożliwia również prowadzenie lekcji na zewnątrz pod zadaszeniem. 

 Ważnym wspomnienia jest także szersze oddziaływanie inwestycji na najbliższe sąsiedztwo 

i dzielnicę Kabeza. Wieczorami pomieszczenia klas służą nauce czytania i pisania dla dorosłych 

z lokalnej społeczności. Rząd wsparł realizację projektu zapewnieniem dostępu do elektryczności 

oraz wody, co pozwoliło także wyposażyć w media domy w najbliższym sąsiedztwie256. 

 Idee ruchu Stosownej Technologii w projekcie Umubano zostały wyrażone poprzez 

zaangażowanie lokalnej społeczności w budowę, oddziaływanie obiektu na szerszy kontekst 

dzielnicy, inspirację tradycyjnie stosowanymi materiałami i technikami. Kampus zajął trzecie 

miejsce w rankingu szkół z 2017 r. (na 215 placówek w Rwandzie). Szkoła uznana została wiodącą 

szkołą pokoju w Ruandzie, która blisko współpracuje z Centrum Pamięci o Ludobójstwie 

(Genocide Memorial Centre). „Dobra architektura może uzdrawiać”257 – konkluduje Michael 

Murphy z MDG rozważając o roli i zaangażowaniu architektów na rzecz społeczeństwa.

                                                      
256 Ideal School. Nepal. Preparatory research on sustainable schooldesign, Vanslembrouck K., Back I. (red.), 

Ghent 2017, s.103. 
257 Wypowiedź Michaela Murphy'ego z Mass Design Group podczas wykładu „TED”. Por. Architecture that's 

built to heal | Michael Murphy, YouTube (kanał: TED), 06.10.2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=MvXZzKZ3JYQ [dostęp: 21.06.2019]. 
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il.  24. Przedszkole Laafi, Albert Faus, Koudougou, Burkina Faso, 2014: 

○ widok na elewacje od zachodniej strony, fot. Faus A. 
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Przedszkole Laafi – Albert Faus 

(Koudougou, Burkina Faso, 2014) 

 

Przedszkole Laafi wraz z częścią administracyjną oraz zapleczem sanitarnym stanowią fragment 

większego założenia o nazwie Wioska Laafi (Laafi Village), której nazwa pochodzi od kierującego 

nim stowarzyszenia Association Laafi. Wspiera ono inicjatywy na rzecz edukacji, szkoleń 

oraz działań artystycznych w Koudougou, trzecim co do wielkości mieście Burkina Faso. 

Za projekt całego kompleksu odpowiada hiszpański architekt Albert Faus, a w jego skład weszły 

także żłobek, biblioteka, budynek administracyjny, dwie jadalnie, pracownia spawalnicza 

i stolarnia, sala informatyczna oraz zaplecza sanitarne. Na terenie przewidziane zostały miejsca pod 

ogrody permakulturowe258 oraz scenę umożliwiającą organizację działań kulturalnych. Włączanie 

w proces budowy lokalnej społeczności, korzystanie z dostępnych lokalnie (prostych i tanich) 

materiałów, odwoływanie się do miejscowych tradycji oraz wprowadzanie nowych technologii 

bazujących na znanych i powszechnie stosowanych – idee tożsame z propagowanymi przez ruch 

Stosownej Technologii – wydają się stale towarzyszyć w twórczości Alberta Fausa. Są jego 

swoistym modus faciendi. 

 Projekt przedszkola objął pięć wolnostojących budynków – trzech oddzielnych sal lekcyjnych, 

budynku administracyjnego z magazynem oraz zaplecza sanitarnego. Wszystkie, poza częścią 

sanitarną, usytułowane zostały na osi wschód – zachód w celu minimalizacji bezpośredniego 

padania promieni słonecznych na ściany budynków. Ich rozmieszczenie w projekcie 

zagospodarowania czerpie z układu tradycyjnej zabudowy w regionie, w którym między 

budynkami kreowana jest przestrzeń na kształt dziedzińców. Tym sposobem w integralnym 

sąsiedztwie każdej z sal znajduje się wewnętrzna przestrzeń przypominająca podwórza. Są one 

niejako ich przedłużeniem oraz mogą odbywać się na nich zajęcia plenerowe. Kompleks 

przedszkola został zrealizowany z materiałów prostych w obróbce, które były dostępne na miejscu. 

Drugim ważnym kryterium przy doborze surowców była ich zgodność z bioklimatycznymi 

warunkami regionu259. W projekcie budynków Faus zaproponował dwa rodzaje konstrukcji, które 

wynikają z reinterpretacji rodzimych tradycji budowlanych. Innowacyjnym rozwiązaniem było 

zastosowaniu dwuwarstwowych, wentylowanych ścian do budowy obiektów z salami lekcyjnymi. 

Ich technologia polegała na budowie ścian zewnętrznych samonośnych z kamienia laterytowego, 

zaś od strony wnętrza ścian z cegły adobe, czyli tzw. surówki – suszonej na słońcu cegły z ziemi. 

Pomiędzy wspominanymi warstwami znalazła się 6 cm pustka, która za pomocą niewielkich 

                                                      
258 Ogród permakulturowy – to ogród zaprojektowany zgodnie z założeniem, że będzie funkcjonował w sposób 

jak najbardziej zbliżony do naturalnego ekosystemu. Towarzyszy mu idea uprawy roślin, które naturalnie 

występują w danym klimacie przy wykorzystaniu jedynie naturalnych, odnawialnych zasobów (wody 

deszczowej, kompostowania itp.). 
259 Opis autorski projektu arch. Alberta Fausa. Por. Faus A., LAAFI Nursery School / Albert Faus, ArchDaily, 

20.01.2015, https://www.archdaily.com/588911/laafi-nursery-school-albert-faus [dostęp: 09.04.2021]. 

https://www.archdaily.com/588911/laafi-nursery-school-albert-faus
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il.  25. Przedszkole Laafi, Albert Faus, Koudougou, Burkina Faso, 2014:  

○↑ widok od strony głównego wejścia na założenie, fot. Faus A.;  

○↓ projekt zagospodarowania terenu, rys. Faus A. 



109 

 

otworów w elewacjach wentyluje tę przestrzeń. Takie rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie 

odpowiednich właściwości termoizolacyjnych w ekstremalnie gorącym klimacie. Kamieniołom, 

z którego wydobyto skały laterytowe do produkcji bloczków na elewację znajduje się około 

w odległości 4 km od inwestycji. W budynkach służących nauczaniu stropy podparte zostały 

za pomocą belek żelbetowych, na których wylano płytę żelbetową o grubości 8 cm. Znalazły się 

w niej otwory wentylacyjne, za których szalunki posłużyły lokalnie wytwarzane naczynia 

ceramiczne. Pozwalają na uwolnienie warstwy gorącego powietrza z klas w przestrzeń 

pod zadaszeniem. To rozwiązania wywodzące się także tradycyjnych, które stosują niektóre grupy 

etniczne Burkina Faso – Lobi oraz Gurunsí. 

 W budynku administracyjnym przyjęto inne rozwiązania konstrukcyjne. Ściany 

zaprojektowano jako jednowarstwowe z laterytowych bloczków. Na belkach żelbetowych zostały 

położone drewniane, zaimpregnowane olejami (przed termitami) zużyte podczas budowy płyty 

szalunkowe. Przyjęty system podwójnych dachów (tzw. double roofs) chroni budowle przed 

promieniowaniem ciepła od nagrzanych połaci dachowych, gwałtownymi ulewami w porze 

deszczowej oraz pozwala na wentylowanie przestrzeni między klasami a wieńczącym przykryciem 

blachą falistą. Została ona utwierdzona na konstrukcji stalowej z jednego rodzaju profili 

o okrągłych przekrojach. Niczym parasol rozpościera się nad budynkami. Taka forma ma zdaniem 

Fausa konotacje z miejscowymi tradycjami. Z jednej strony przywołuje korony drzew, w cieniu 

których gromadzą się miejscowi, z drugiej rozwiązania stosowane przez kupców chroniących przed 

słońcem i deszczem swoje metalowe kioski pod baldachimami z blachy falistej260. 

 Stosowność architektury przejawiać się ma także w wymiarze społecznym. Projektant 

podkreśla, że każda wioska ma swoich ekspertów w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu surowców. 

Podczas prac projektowych oraz budowlanych w Koudougou również bazował na doświadczeniu 

oraz wiedzy lokalnych rzemieślników i producentów. Większą część robót budowlanych wykonał 

zespół młodych praktykantów murarskich w wieku od 18 do 25 lat zdobywając doświadczenie oraz 

podnosząc przy tym swoje kwalifikacje. Odpowiadali oni także za obróbkę brył skały laterytowej 

nadając im kształty bloczków. W procesie budowy uczestniczyła również grupa kobiet z oddalonej 

o 10 km miejscowości Réo. To jedna z około 35 grup etnicznych żyjących w Burkina Faso, z której 

kobiety tradycyjnie zajmują się wykańczaniem ścian tynkami ziemnymi. Dziesięcioosobowy 

zespół ręcznie przygotowywał mieszankę na bazie ziemi zmieszanej z laterytowym proszkiem, 

krowimi odchodami, zabarwiony kaolinem261 i szarawą glinką. Do wzmocnienia tynków dodawana 

była tradycyjnie stosowana naturalna żywica uzyskiwana ze strąków owocu Néré (parkia 

                                                      
260 Faus A., The Boundary Between Past and Present : Interpreting traditional techniques with a contemporary 

language, RocaGallery, 25.03.2021, http://www.rocagallery.com/the-boundary-between-past-and-present 

[dostęp: 10.04.2021]. 
261 Kaolin (glinka porcelanowa) – to skała osadowa zawierająca w swym składzie głównie kaolinit. Posiada barwę 

białą, szarą, żółtawą o błękitną. 

http://www.rocagallery.com/the-boundary-between-past-and-present
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il.  26. Przedszkole Laafi, Albert Faus, Koudougou, Burkina Faso, 2014: 

○ widok na elewacje od wschodniej strony, fot. Faus A. 
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biglobosa)262. „Podobnie jak robiły to ich babcie, a przed nimi ich prababki, kobiety z grupy 

etnicznej Kasséna w południowej Burkina Faso nadają ostateczny szlif ścianom”263 – 

zauważa Faus.  

 Stosowną architekturę Hiszpan rozumie jako „mieszankę architektury z różnymi kulturami, 

zespolenie materiałów i lokalnych archetypów [budowli] z konstrukcją, bez wyraźnych odniesień 

narodowych, które aspirują do bycia integrująca i dostosowaną propozycją nawiązującą do miejsca 

i kultury”264. Nie bez znaczenia na projekt miał wymiar społecznego zaangażowania ujawniający 

się w czerpaniu z wiedzy z doświadczenia i tradycji, podnoszeniu kwalifikacji lokalnych 

robotników, towarzyszeniu procesowi budowy przez projektanta oraz celowi (edukacja 

i integracja), któremu obiekt służy. 

 

                                                      
262 Faus A., The Boundary… [dostęp: 10.04.2021]. 
263 Ibidem. 
264 Ibidem. 
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il.  27. Dom kultury Pani, SchilderScholte architecture+, Rajarhat, Bangladesz, 2014: 

○↑ widok na elewację południową, fot. SchilderScholte architecture+; 

○↓ wewnętrzny dziedziniec, fot. SchilderScholte architecture+. 
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Dom kultury Pani – SchilderScholte architecture+ 

(Rajarhat, Bangladesz, 2014) 

 

Projekt domu kultury Pani powstał w północnej części Bangladeszu na zlecenie holenderskiej 

fundacji Pani265. Służy mieszkańcom Rajarhat poprzez organizację zajęć i warsztatów zarówno dla 

najmłodszych, jak i osób w podeszłym wieku. Znajduje się w pobliżu granicy z Indiami 

w prowincji Rangpur w klimacie o wysokiej wilgotności, na który wpływ mają także opływające 

go z dwóch stron rzeki Brahmaputra i Teesta. Jedną z podstawowych wytycznych przyjętych przez 

projektantów była próba realizacji budynku przy użyciu technik budowlanych oraz materiałów 

stosowanych i dostępnych lokalnie. Finalnie udało się wykorzystać pochodzące z odległości 

o promieniu do 25 km od terenu inwestycji. Kolejną zasadniczą kwestią była także próba 

uświadomienia oraz zachęcenia mieszkańców do budowania w zgodzie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju w sposób ukazujący – na przykładzie realizacji tego obiektu – 

o trwałości takiej architektury. 

 Na dom kultury składają się trzy prostopadłościenne bryły zorientowane na osi wschód–

zachód. Na rzucie tworzą układ zbliżony kształtem do litery „U” z centralnie usytuowanym 

dziedzińcem. Od południowej strony zlokalizowane zostały sale lekcyjne z zapleczem sanitarnym, 

w strefie od północy mają miejsce warsztat z magazynem oraz sklep. Dach drugiej, parterowej 

części służy jako taras – miejsce spotkań i integracji. Całość przykryta została jednym, wspólnym 

zadaszeniem w tzw. systemie double roof. Niezależna bambusowa konstrukcja składająca się 

z siatki słupów oraz kratownic wspiera dach wykończony falistą blachą. Słupy bambusowe zostały 

skręcone na stalowych śrubach, a każda „kolumna” składa się z kilku łodyg bambusa (w celu 

usztywnienia) o różnej długości. Dodatkowo wydźwignięty ponad budynki, dach służy naturalnej 

wentylacji pozwalając znacznie ograniczyć gromadzenie się ciepła w pomieszczeniach. Zadaszenie 

zostało ukształtowane również w taki sposób aby gwarantować cień w okresie suchym, chronić 

przed deszczem, a jednocześnie kierunkować i zbierać deszczówkę w stronę centralnego 

dziedzińca z ogrodem w porze deszczowej. 

 Projekt konsultowany był z banglijskimi wykonawcami oraz cieślami. Za realizację całości 

prac odpowiedzialni byli lokalni robotnicy. Również mieszkańcy włączeni byli w prace. Kobiety 

między innymi odpowiadały za transport (na głowach) kruszywa, cementu, betonu. Projekt został 

wzniesiony w oparciu o tzw. ideę awasteness (anty-marnotrawstwa)266, która polegać ma na 

budowaniu z lokalnych, naturalnych surowców oraz jak najmniejszej produkcji odpadów 

                                                      
265 Pani Foundation to holenderska fundacja działająca na rzecz walki z ubóstwem w rejonie Rangpur 

(Bangladesz) min. realizując autorski program L.W.S. (Learn. Work. Shop.) [Ucz się. Pracuj. Sprzedawaj]. 

Jednymi z inicjatorów jej powstania jest rodzina Sekender, która pochodzi z Rangpur oraz mieszkając obecnie 

w Holandii wspiera lokalne społeczeństwo. To ona przekazała teren pod inwestycję domu kultury. 
266 Schilder Jr. G., Scholte H., For People by People, [w:] Tüüne-Kristin Vaikla (red.), Welcome Stranger!, “SISU 

LINE #3”, nr 3, 2017, s. 55. 
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il.  28. Dom kultury Pani, SchilderScholte architecture+, Rajarhat, Bangladesz, 2014: 
○↑ wnętrze jednej z trzech klas, fot. SchilderScholte architecture+; 

○↓← rzut parteru i piętra, rys. SchilderScholte architecture+; 

○↓→ przekroje poprzeczne, rys. SchilderScholte architecture+. 
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budowlanych. W zamierzeniu projektantów z SchilderScholte architecture+ budowa miała osiągnąć 

niemal zerowe zużycie energii elektrycznej i paliw kopalnianych. Do wzniesienia budynku użyto 

wyłącznie bambusu, ręcznie formowanych cegieł oraz drewna mango. Pozostałe materiały zostały 

powtórnie wykorzystane z odpadów w ramach recyclingu – np. do zadaszenie wykorzystano zużytą 

blachę falistą, natomiast płaskowniki i inne metalowe części wytworzone zostały na miejscu 

z odpadów. 

 Z uwagi na to, iż miejscowi fachowcy nie byli w stanie odczytywać informacji na rysunkach 

technicznych, jak również problem stanowił system metryczny wymiarowania projektu 

(Bengalczycy posługują się brytyjskim system miar), architekci osobiście nadzorowali budowę 

w najważniejszych momentach, a za dokumentację projektową służyła makieta. Według relacji 

architektów wprowadzone przez nich nowości jak np. przygotowanie instalacji wod-kan w ziemi 

przed murowaniem ścian267, jak również budowa cieńszych ścian ze względu na lżejszą 

konstrukcję (dach o niezależnej konstrukcji przejmuje część sił) zdobyły w Rajarhat popularność 

oraz zaczęły być stosowane przez wykonawców przy kolejnych inwestycjach268. 

 Część ścian i szpalet obiektu pomalowano w kolorze żółcieni. Jak zaznaczają autorzy ma 

to związek z właściwościami tej barwy, która ma odstraszać insekty w tym klimacie. Pozostałe 

ściany zewnętrze w odcieniach szarości nawiązują do lokalnego kolorytu – miejscowej ziemi – 

by naturalnie wpisywać obiekt w kontekst miejsca. Dwa materiały na elewacjach podkreślają 

odrębne funkcje obiektu: edukacyjny (tynk) i komercyjny (bambus). Na fasadach pojawiają się 

nieregularnie rozmieszczone wąskie otwory prostokątne i kwadratowe wspierające działanie 

wentylacji krzyżowej. Obniżeniu temperatury na terenie ma sprzyjać także mikroklimat znajdującej 

się w pobliżu roślinności oraz pobliskiego stawu. 

 Opisując projekt domu kultury w Rajarhat projektanci Schilder i Scholte posługują 

się określeniem „dla Ludzi przez Ludzi” (for People by People)269. Ma ono oddawać ideę wymiaru 

społecznego stosownej architektury, która towarzyszyła twórcom prac nad koncepcją 

architektoniczną stworzoną pro bono. Poprzez wykorzystanie lokalnych materiałów oraz zdolności 

miejscowych wykonawców i rzemieślników, budynek miał wnieść wkład dla miejscowej 

społeczności270. 

 

                                                      
267 Wg. relacji projektantów do tej pory Bengalczycy w tym rejonie wykonują instalacje wod-kan na końcu 

budowy, gdy obiekt jest już na ukończeniu. 
268 Wypowiedź Schildera Jr. G. podczas wykładu online na Academic Institute of Excellence AIE w RPA. 

Zob. Gerrit Schilder jr., YouTube (kanał: “Academic Institute of Excellence AIE”), 18.02.2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=8jx1TsrkMeE [dostęp: 03.05.2021]. 
269 Określenie „For people by People” stało się mottem projektu stworzonym przez SchilderScholte architecture+ 

pojawiąjącym się w autorskich opisach oraz wykładach. Por. Schilder Jr. G., Scholte H., For People…, s. 48-64. 
270 Time Space Existence : La Biennale do Venezia 2016, GAA Foundation i.c.w. European Cultural Centre (red.), 

2016, s. 240. 

https://www.youtube.com/watch?v=8jx1TsrkMeE
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il.  29. Szkoła, caravatti_caravatti architetti, Djinindjebougou (region Beledougou), Mali, 2007: 

○↑ widok od strony wschodniej, fot. caravatti_caravatti architetti; 

○↓ elewacja frotnowa, fot. caravatti_caravatti architetti. 
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Szkoła – caravatti_caravatti architetti 

(Djinindjebougou, Region Koulikoro, Mali, 2007) 

 

Włoska pracownia caravatti_caravatti architetti znana jest z licznych projektów realizowanych 

w krajach rozwijających się Afryki Subsaharyjskiej. Jest także jednym założycieli Africabougou 

Associazione Onlus (AAO)271, które odpowiadało za realizację szkoły w niewielkiej wiosce 

Djinindjebougou w Mali. Projekt powstawał we współpracy ze wspomnianą AAO oraz 

mieszkańcami osady. Przewidywał wykorzystanie lokalnych możliwości wykonawczych, 

tradycyjnych technik (często już zapominanych), siły roboczej, talentów (rdzennych mieszkańców) 

oraz dostępnych materiałów. Włączanie w budowę lokalnej społeczności wpisuje 

się w zapatrywanie członków biura caravatti_caravatti architetti przy tworzeniu architektury oraz 

stale towarzyszy projektantom w ich działaniach. „Architektura (…) powstaje w ramach procesu, 

który przede wszystkim powoduje głębokie konsekwencje dla społeczności, której dotyczy”272 – 

podkreśla Emilio Caravatti, jeden z założycieli studia projektowego. 

 Ze względu na ekstremalnie niski budżet wydatki związane z procesem budowy oraz sama 

architektura musiały być bardzo zracjonalizowane. Pokrył on budowę tylko dwóch sal lekcyjnych 

przeznaczonych dla dzieci z czterech pobliskich wiosek. Import materiałów budowlanych 

ograniczono do minimum, na skutek czego objął jedynie transport cementu z Bamako, stolicy 

oddalonej o około 2 godz. drogi samochodem z Djinindjebougou. Z nadmienionych powyżej 

względów podjęto decyzję o budowie obiektu z suszonych cegieł z ziemi. Do ich produkcji 

(około 15 tys. cegieł) zaangażowano mężczyzn i kobiety, które w tradycji malijskiej odpowiadają 

za transport (tradycyjnie na głowach) i zapewnienie w domach wody. Lokalna produkcja oraz 

budowa ścian z cegieł ziemnych pozwoliła nabyć dodatkowych kwalifikacji, które mogą być 

przekazywane dalej na zasadzie wymiany doświadczeń oraz wykorzystywane przy kolejnych 

budowach. Z uwagi na swoją specyfikę pomieszczenia lekcyjne wymagały większych rozpiętości. 

W związku z tym projektanci zwrócili się w stronę tradycyjnych nubijskich sklepień273 z ziemnych 

cegieł, które zostały oparte na poprzecznych żelbetowych belkach w kształcie teowników. Emilio 

Caravatti nazywa to systemem hybrydowym274 – łączącym tradycyjne techniki z współczesnymi 

                                                      
271 Africabougou Associazione Onlus – to stowarzyszenie non-profit, które działania koncentruje wokół 

zaangażowania i wparcia na rzecz społeczności pochodzących z wiejskich wiosek w Afryce Subsaharyjskiej. 

Powstało w 2006 roku. Bougou w języku bambarà (najbardziej rozpowszechniony język Mali) oznacza –

wioskę chat. 
272 Wypowiedź Emillio Caravatti podczas wykładu w dniu 15.06.2018 w Arezzo, Zob. EMILIO CARAVATTI 

caravatti_caravatti – Distanza e prossimità – Arezzo, 15 giugno 2018, YouTube (kanał: Ordine degli Architetti 

PPC di Arezzo), 12.03.2019, https://www.youtube.com/watch?v=7kHgCUpjuHI [dostęp: 11.05.2021]. 
273 Budowę łuków wg nubijskich technik szeroko opisywał i stosował w swoich realizacjach Hassan Fathy. 

Zob. od str. 51. Również Emilio Caravatti opisywał budowę sklepień wg wspomnianych technik. 

Por. Caravatti E., Lehmdächer für Mali / Loam Roofs for Mali, “Detail. Magazin für Architektur + Baudetail”, 

nr 5, 2017, s. 13–16. 
274 Caravatti E., Experiencias de Arquitectura en África Occidental / Architectural experiences in West Africa, 

“Arquitectura : Colegio Oficial de Arquitectos”, nr 354, Madryt 2008, s. 96. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kHgCUpjuHI
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il.  30. Szkoła, caravatti_caravatti architetti, Djinindjebougou (region Beledougou), Mali, 2007: 

○↑ wnętrze sali lekcyjnej, fot. Caravatti E.; 

○↔ przekrój poprzeczny, rys. caravatti_caravatti architetti; 

○↓ rzut, rys. caravatti_caravatti architetti.  
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możliwościami. Budowa sklepień nubijskich znacznie przyspiesza prace budowlane, gdyż nie 

wymaga stosowania szalunku. Warstwy wąskich cegieł (grubości 4 cm) nie były układane 

prostopadle, lecz pod kątem względem ścian i belek. Jest to stosowana od tysięcy lat technika 

budowy łuków o niewielkiej rozpiętości (do 3,00 m). Przy budowie według tej metody pomagali 

rzemieślnicy z pobliskiego Burkina Faso oraz wspomniana organizacja Association la Voûte 

Nubienne (AVN)275 popularyzująca tradycyjne techniki tego regionu276 (s. 85). Zarówno sklepienia, 

jak i grube ściany wykonane zostały w ziemnych, suszonych bloczków, które w tym klimacie 

gwarantują dobry komfort cieplny. Stanowią sprawdzoną naturalną ochronę przed wysokimi 

temperaturami panującymi w gorącym klimacie subsaharyjskim Mali. U szczytu sklepień 

pozostawiono niewielkich rozmiarów okrągłe otwory służące odprowadzeniu nagrzanego 

powietrza z sal ponad dach budynku szkoły. W ścianach zewnętrznych pojawiają się wąskie 

wysokie otwory na szerokość cegły w celu doświetlenia wnętrz, jak również wspierając działanie 

wentylacji krzyżowej. 

 Stosowność projektu wyrażona została w racjonalnej formie, uwzględnieniu panujących 

warunków klimatycznych, wykorzystaniu lokalnych technik i materiałów oraz zaangażowaniu 

miejscowej wspólnoty w proces budowy. 

  

                                                      
275 Association la Voûte Nubienne to stowarzyszenie non-profit, którego działania obejmują propagowanie oraz 

uświadamianie koncepcji budowy sklepień nubijskich oraz szkolenia lokalnych wykonawców. Zakres działań 

obejmuje afrykańskie państwa: Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana oraz Benin. Więcej informacji o AVN 

od s. 85. Zob. Oficjalna strona internetowa – Association la Voûte Nubienne, https://www.lavoutenubienne.org/ 

[dostęp: 11.05.2021]. 
276 Caravatti E., Experiencias de Arquitectura en África Occidental / Architectural experiences in West Africa, 

“Arquitectura : Colegio Oficial de Arquitectos” nr 354, Madryt 2008.s. 96. 

https://www.lavoutenubienne.org/
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il.  31. Szkoła podstawowa dla dziewczyn, Orkidstudio (BuildX Studio), Kenema, Sierra Leone, 2016: 

○↑ widok od strony północno–wschodniej, fot. Didbin P.; 

○↓ wewnętrzny dziedziniec, fot. Didbin P. 
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Szkoła podstawowa dla dziewczyn – Orkidstudio (BuildX Studio) 

(Kenema, Sierra Leone, 2016) 

 

James Mitchell założyciel Orkidstudio kładzie szczególny nacisk na partycypację przyszłych 

użytkowników przy procesie powstawania architektury. Swoje biuro określa nie pracownią, lecz 

organizacją architektoniczną277. Obecnie jako członek BuildX Studio współprowadzi atelier 

w Nairobi realizując projekty w krajach rozwijających się Afryki. BuildX Studio specjalizuje się 

w metodzie działania typu „Design – Build – Develop”. Polega ona na realizacji projektu, w której 

jeden zespół pracuje w oparciu o jedną umowę z inwestorem w ramach świadczenia usług 

projektowo-budowlanych angażując w budowę lokalną wspólnotę. Tak wyglądała również praca 

przy projekcie szkoły podstawowej dla 120 dziewcząt z Kenema, trzecim co do wielkości mieście 

Sierra Leone. Powstała na zlecenie The Swawou Foundation278. 

 Projekt szkoły objął cztery oddzielne budynki wraz z osobnym zapleczem sanitarnym. Jeden 

z obiektów przeznaczony został pod cześć administracyjną i salę komputerową. Pozostałe mieszczą 

sześć sal lekcyjnych oraz zaplecze kuchenne do wydawania posiłków. Zostały rozplanowane 

na działce w układzie równoległym. Rozsunięcie względem siebie budynków na rzucie wytworzyło 

między nimi przestrzeń na kształt wewnętrznego dziedzińca, którego zadaszenie zapewnia 

przestrzeni cień w wilgotnym oraz gorącym klimacie regionu. Jednocześnie różnica poziomów 

między połaciami dachów pozwala doświetlić tę strefę naturalnym, rozproszonym światłem. Układ 

przesuniętych względem siebie obiektów wspomaga także zasadę działania wentylacji krzyżowej 

kompleksu. Dodatkowo w celu wzmożonego, naturalnego przewietrzania przestrzeni lekcyjnych 

sale nie posiadają typowych stropów. Część sufitowa wraz z wypełnieniami otworów drzwiowych 

i okiennych zostały wykonane z plecionych mat pochodzenia roślinnego. Wspierają działanie 

naturalnej wentylacji, filtrują światło oraz izolują akustycznie od hałasów pochodzących 

z zewnętrz i od strony wnętrza pomieszczeń. Konstrukcja dachów przytwierdzona została 

do murowanych ścian, zaś samo przykrycie unosi się nad nimi. Tym sposobem wytworzono 

izolacyjną, poziomą warstwę działającą na wzór pustki wentylacyjnej. Struktura dachu opiera się 

na kwadratowych stalowych profilach (o przekroju 38x38 mm) tworzących zmodułowany system 

kratownic. Całość wieńczy wykończenie z blachy falistej, której kąt nachylenia dachu kieruje wodę 

z opadów podczas pory deszczowej w stronę kanałów odwadniających. Deszczówka jest 

magazynowana w zbiornikach, umieszczonych nad zapleczem sanitarnym. 

 Budynki wykonane zostały z cegieł ziemnych, które były wypalane na miejscu w specjalnie

                                                      
277 Wypowiedź Jamesa Mitchella, dyrektora Orkidstudio, podczas wystawy pt. „Empowerment” w The Lighthouse 

w Glasgow w 2015 r.. Zob. James Mitchell : Empowerment, Vimeo (kanał: TV asts-news), 

https://vimeo.com/119326803 [dostęp: 12.05.2021]. 
278 The Swawou Foundation – jest fundacją zapewniającą bezpłatną, wysokiej jakości edukację dziewczynkom w 

trudnej życiowej sytuacji z dzielnicy Swawou w mieście Kenema (Sierra Leone). Por. Oficjalna strona 

internetowa – The Swawou Foundation, https://www.swawouschool.org/ [dostęp: 11.05.2021]. 

https://vimeo.com/119326803
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il.  32. Szkoła podstawowa dla dziewczyn, Orkidstudio (BuildX Studio), Kenema, Sierra Leone, 2016: 

○↑ widok od strony południowo–wschodniej, fot. Didbin P.; 

○↓← rzut szkoły, rys. Orkidstudio; 

○↓→ przekroje poprzeczne przez kompleks szkolny, rys. Orkidstudio. 
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na ten okres stworzonych tymczasowych piecach. Elewacje zdobi surowa cegła, zaś część ścian 

we wnętrzach została otynkowana. Szkoła posiada również dużą działkę przy budynku, na której 

zrealizowano przyszkolne gospodarstwo rolne i plac zabaw. 

 Techniki wykonawcze, konstrukcja i materiały zostały dobrane w taki sposób, aby projekt mógł 

zostać zbudowany przez wolontariuszy i przy pomocy miejscowej ludności przy użyciu 

powszechnie dostępnych, prostych narzędzi. Do prac zaangażowana została miejscowa 

społeczność – około 70 mężczyzn i kobiet. “Uważamy, że jest to niezwykle ważne, aby przyjrzeć 

się, jak możemy wpłynąć na długoterminowe zmiany społeczne (…). Dlatego jesteśmy szczególnie 

zainteresowani tym, w jaki sposób proces zaangażowania ludzi przy budowie może pomóc 

w przekazywaniu umiejętności, wymianie wiedzy oraz rozwoju”279 – zaznacza Mitchell. Idee ruchu 

Stosownej Technologii w projekcie – poza wymiarem społecznym – można dostrzec także 

w doborze tradycyjnych, dostępnych lokalnie materiałów, prostych technologii, racjonalnej 

architekturze oraz rozwiązaniach projektowych uwzględniających wymagające warunki 

klimatyczne Sierra Leone. 

 

 

                                                      
279 Wypowiedź Jamesa Mitchella, dyrektora Orkidstudio, podczas wystawy pt. „Empowerment” w The Lighthouse 

w Glasgow w 2015 r.. Zob. James Mitchell : Empowerment,… [dostęp: 12.05.2021]. 
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il.  33. Szkoła Evergreen, CAUKIN Studio, Chongwe, Zambia, 2019: 

○↑ widok od strony wschodniej, fot. CAUKIN Studio; 

○↓ widok od strony północnej na budynek z pokojem nauczycielskim, w tle budynek z salami lekcyjnymi, 

fot. CAUKIN Studio. 



125 

 

Szkoła Evergreen – CAUKIN Studio 

(Chongwe, Zambia, 2019) 

 

CAUKIN Studio (CS) realizuje wiele projektów w krajach rozwijających się. Zwraca uwagę 

na ważkość zaangażowania w proces budowy lokalnej społeczności. Organizuje także możliwość 

uczestnictwa w nim studentów architektury i wolontariuszy. „Wykorzystujemy nasze projekty jako 

narzędzie do edukacji i podnoszenia umiejętności lokalnych społeczności i międzynarodowych 

uczestników podczas projektowania i budowy. Nasza organizacja została założona w oparciu 

o przeświadczenie, że każdy powinien mieć dostęp do lepiej zaprojektowanych i zbudowanych 

przestrzeni”280 – tłumaczą projektanci z CS. Szkoła w Chonge powstała przy współpracy 

z organizacją Mothers of Africa281 jako rozbudowa istniejącego kompleksu. Zrealizowane zostały 

trzy wolnostojące obiekty, które mieszczą w sobie cztery sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski. 

Pracownia CS opiera swoje działania według następującego klucza. Współpraca rozpoczyna się 

od zawarcia kontaktu z lokalnym przedstawicielem, organizacją pozarządową (NGO) 

lub organizacją charytatywną. Następnie w proces realizacji projektu angażowani są przyszli 

użytkownicy oraz wolontariusze, a darczyńcy i sponsorzy wpierają jej finansowanie. Sama budowa 

prowadzona jest przez lokalnych pracowników wraz z inżynierami współpracującymi z CS. 

Podczas prac budowlanych przy szkole zatrudnionych było 30 miejscowych pracowników, 

z których połowę stanowiły kobiety. Pracownia odpowiada za projekt, koordynację prac, 

zarządzanie zespołem międzynarodowych uczestników i lokalnych pracowników oraz 

przeprowadzanie całego procesu budowy. 

 Wszystkie materiały do budowy szkoły zostały pozyskane z odległości do 2 godzin od terenu 

inwestycji282. Elementy wykonane z bloczków betonowych i żelbetu zostały otynkowane, 

natomiast wypełnienia z cegieł pozostały nieprzysłonięte dodatkowymi warstwami. Konstrukcję 

dachu stanowią stalowe kratownice podtrzymujące ceowniki, na których rozłożona została blacha 

trapezowa. Wierzchnia warstwa przykrycia dachu osadzona został wysoko nad salami, dzięki 

czemu unoszące się gorące powietrze w tej przestrzeni jest wentylowane krzyżowo. Powietrze 

wnika do pomieszczeń przez otwory między rozsuniętymi cegłami w ściankach przypominających 

kolankowe. Z uwagi na gorący i suchy podrównikowy klimat Zambii w projekcie 

                                                      
280 Informacja zamieszczona w zakładce „About us” [„O nas’] na oficjalnej stronie CAUKIN Studio. Por. Oficjana 

strona internetowa – CAUKIN Studio, https://www.caukinstudio.com/about-us [dostęp: 18.05.2021]. 
281 Mothers of Africa (MoA) – organizacja charytatywna założona w 2004 działajaca na rzecz poprawy zdrowia 

matek, zmniejszeniem śmiertelności podczas porodów oraz zapewniania dostępu do służby lekarzy w wielu 

krajach afrykańskich, w tym w Liberii, Beninie, Togo i Tanzanii. Prowadzi programy szkoleniowe dla lekarzy i 

pielęgniarek. MoA wspiera także dostęp do edukacji budując szkoły, które następnie oddaje w użytkowanie w 

miejscowym władzom. Por. Oficjalna strona internetowa – Mothers of Africa, https://www.mothers-of-

africa.org/ [dostęp: 18.05.2021]. 
282 Są to nieścisłe dane podane przez pracownię projektową. CS zamieszcza jedynie jednostkę czasu, lecz bez 

podania środku transportu, co nie zmienia faktu, że do budowy posłużono się surowcami dostępnymi w pobliżu 

inwestycji. Por. Oficjalna strona internetowa – CAUKIN Studio, https://www.caukinstudio.com/evergreen-

school-zambia [dostęp: 18.05.2021]. 

https://www.caukinstudio.com/about-us
https://www.mothers-of-africa.org/
https://www.mothers-of-africa.org/
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il.  34. Szkoła Evergreen, CAUKIN Studio, Chongwe, Zambia, 2019: 

○↑ wnętrze jednej z sal lekcyjnych, fot. CAUKIN Studio; 

○↓ projekt zagospodarowania terenu, rys. CAUKIN Studio. 
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uwzględniono również dodatkową wentylację poprzez wąskie otwory w ścianach, jak również 

poprzez wypełnienie otworów okiennych regulowanymi, podnoszonymi okiennicami. 

 Projektanci z CS odpowiadają także za projekt małej architektury. Planowana jest także 

rozbudowa kompleksu o dwie kolejne klasy, jednakże przez pandemię Covid-19 prace zostały 

przełożone na późniejszy okres. Architekci idee stosowności w architekturze upatrują przede 

wszystkim w partycypacji lokalnej społeczności podczas budowy, wykorzystywaniu prostych, 

dostępnych w pobliżu surowców, stosowanie rozwiązań umożlwiających wykonanie ich przez 

niewyspecjalizowanych pracowników oraz komfortowe korzystanie z architektury w danych 

warunkach klimatycznych. Swoją rolę postrzegają przede wszystkim jako koordynatora prac 

na każdym etapie powstawania inwestycji. 
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TRADYCJONALIZM A NOWOCZESNOŚĆ 

 

(…) pielęgnowanie dziedzictwa przodków bez obnoszenia się z tym, 

ale czyniąc wszystko stosownie do jego wymogów. 

Marek Aureliusz283 

 

O roli ukierunkowania działań projektowych w obszarze sektora tradycyjnego wspominał już 

Schumacher, gdyż – jak zauważał – w krajach rozwijających się „sektor tradycyjny obejmuje 

większość ludności”284. Realizacje architektoniczne oparte o idee ruchu ST realizowane 

we wspomnianych krajach nierzadko odwołują się do lokalnej kultury i tradycji. Architektura 

stosowna posługuje się kodami, które winny być zrozumiałe przez wspólnotę. Poza odniesieniami 

do kultury Hassan Fathy podkreślał, że stosowność odnosi się także do duchowej tradycji285. 

„W wyniku braku odniesień do tradycji nasze miasta oraz wsie stają się coraz brzydsze”286 – pisał. 

Odniesienia do tradycji nie powinny być czynione w sposób naśladowczy, lecz jako inspirujące 

doświadczenie, mądrość poprzednich pokoleń oraz sprawdzone rozwiązania w danym regionie 

o charakterystycznym klimacie. Być może dobrze oddają to słowa Jego Wysokości Księcia Karima 

Aga Khana na temat stosownej architektury: „Nie mam na myśli bezdusznej mimikry dawnych 

tradycji architektonicznych, lecz pokolenia nowego designu, posługującego się jej estetycznymi 

i praktycznymi podstawami”287. 

 Stosowna architektura czerpie z lokalnej kultury, materiałów, form, rozwiązań 

konstrukcyjnych, urbanistycznych, technologii czy technik wykończenia. Jest próbą adekwatnego 

wpisania nowej budowli w miejscowy kontekst. Niejednokrotnie stosowanie tradycyjnych 

rozwiązań – wypracowanych przez pokolenia – pozwala w sposób pasywny i adekwatny 

odpowiadać na wiele wyzwań związanych z warunkami klimatycznymi. W gorącym klimacie 

posługiwanie się chwytaczami/łapaczami wiatrów (windcatcher, badgir, malkaf), kominami 

słonecznymi (solar chimney)288, stosowanie systemów wentylacji krzyżowej, jak również 

budowanie z materiałów naturalnych takich jak suszona cegła, glina, bambus, słoma itp. może 

gwarantować wysoki komfort użytkowy i cieplny. Te technologie mają również związek 

z ekonomicznym oraz zrównoważonym wymiarem architektury ST, niskimi kosztami budowy, 

niską kapitałochłonnością, ograniczaniem szkodliwego wpływu na środowisko, 

energooszczędnością oraz recyclingiem itd. Pozwalają także na rezygnację z zaawansowanych, 

                                                      
283 Aureliusz M., Rozmyślania (do siebie samego), przeł. Łapiński K. Warszawa 2020, s. 39. 
284 Schumacher E. F., op. cit., s. 194. 
285 Fathy H., Memorandum…, s. 2. 
286 Fathy H., Architecture…, s. 20. 
287 Aga Khan IV, Opening Remarks, [w:] Toward an Architecture…, s. viii. 
288 Komin słoneczny przynależy do systemu naturalnej wentylacji obiektów. Zasada jego działania polega na 

wzmożonym przepływie ogrzanego powietrza dzięki promieniom słonecznym tworząc ciąg w kominie, a tym 

samym do lepszej wentylacji budynku. 
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kosztownych i energochłonnych technologii (jak np. instalacji klimatyzacyjnych). 

 Korzystanie z tradycyjnych technik wykonawczych czy surowców pozwala także na włączenie 

jak największej liczby użytkowników w procesie powstania architektury. Wypracowane na 

przestrzeni wieków rozwiązania cechują się racjonalizmem oraz prostotą, a lokalni rzemieślnicy 

oraz specjaliści są w stanie dzielić się doświadczeniem i wiedzą z kolejnymi pokoleniami. Ma to 

także związek z propagowaniem kultury rzemieślniczej oraz redukcją bezrobocia wśród osób 

uboższej części społeczeństwa. 

 Nigerska architektka Mariam Kamara dzieli się swoim obserwacjami z Nigru, w którym się 

wychowała oraz obecnie realizuje projekty. Zauważa, że jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o 

dokładniejsze przyjrzenie się lokalnym narracjom, historii, kulturze i klimatowi, aby tworzyć 

projekty, w których ludzie będą mogli się rozpoznać i które będą służyły ich rzeczywistym 

potrzebom. „Jeśli tego nie zrobimy, bardzo trudno wyobrazić sobie kreatywne i skuteczne 

rozwiązania wielkich wyzwań następnych dziesięcioleci, głównie gwałtownej urbanizacji 

kontynentu”289 – mówi. 

 

                                                      
289 de Villepin A., Interview with Mariam Kamara and Yasaman Esmaili, “AA. L’Achitecture d’Aujourd’hui”, 

nr 427 (październik), 2018 [dostępny w wersji elektronicznej: https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/three-

questions-for-architects-mariam-kamara-and-yasaman-esmaili/?lang=en, dostęp: 28.04.2021]. 

https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/three-questions-for-architects-mariam-kamara-and-yasaman-esmaili/?lang=en
https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/three-questions-for-architects-mariam-kamara-and-yasaman-esmaili/?lang=en
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il.  35. SOS Children's Village, Urko Sanchez Architects, Tadżura, Dżibuti, 2014: 

○↑ widok na dachy założenia, fot. Callejas J.; 

○↓← widok z dziedzińca w stronę części mieszkalnej oraz uliczki z łukiem podkowiastym, fot. Callejas J.; 

○↓→ widok z dziedzińca w kierunku łapaczy wiatrów fot. Callejas J. 
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SOS Children's Village – Urko Sanchez Architects 

(Tadżura, Dżibuti, 2014) 

 

W twórczości Urka Sancheza ważną rolę odgrywa sięganie do tradycji kulturowych miejsca. 

Podobnie rzecz się ma w projekcie SOS Children's Village (SCV) w Dżibuti, którego społeczność 

prowadziła nomadyczny tryb życia aż do końca XIX w. Nie pozostało to bez wpływu 

na architekturę kraju, która nie wykształciła rodzimych form i stylów. W poszukiwaniu odniesień 

do tradycyjnych kodów kulturowych Sachez zdecydował się odwołać do tradycji budowania wśród 

krajów sąsiedzkich o podobnym klimacie oraz zwyczajach. Dżibuti jest młodym państwem 

o silnych wpływach arabskich, gdzie większość miejscowej ludności wyznaje religię islamu. 

W zamierzeniu Sancheza projekt SCV w Tadżurze miał czerpać z tych tradycji odwołując się 

do architektury arabskiej. „Podjęliśmy decyzję o budowie osiedla na kształt arabskiej medyny, 

ale o charakterze przestrzeni dla dzieci”290 – mówi projektant. Medyny to stare dzielnice arabskich 

miast charakteryzujące się intensywną, nieregularną zabudową. Na ich wzór projekt został 

wygrodzony murem, co pozwala zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom, przy jednoczesnym 

sprzyjaniu w opiece nad nimi. Całość założenia tworzą liczne, pozornie nieporządkowane 

wewnętrzne uliczki, zaułki, dziedzińce oraz place służące także jako miejsca zabaw. „Rzut 

założenia może wydawać się chaotyczny, lecz został zaprojektowany bardzo racjonalnie”291 – 

wyjaśnia Sanchez. Podobnie jak to ma miejsce w medynach na teren z częścią mieszkalną nie mają 

dostępu samochody (co wpływa także na bezpieczeństwo najmłodszych). Charakterystycznymi 

motywami odwołującymi się także do architektury orientalnej było zastosowanie takich detali 

architektonicznych jak m.in. łuki podkowiaste czy łapacze wiatru. 

 Kompleks SCV powstał na zlecenie pozarządowej organizacji SOS The Childeren 

na niewielkiej działce w Tadżurze – jednym z najstarszych miast Dżibuti. Znajduje się 

po północnej stronie zatoki Tadżura. Otoczony murem zespół składa się z piętnastu jednostek 

mieszkalnych. Tworzy zabudowę na kształt śródmiejskiej tylko, że w mikro skali. Każde 

mieszkanie może pomieścić dziesięcioro dzieci wychowujących się poza swoją prawdziwą rodziną. 

Projekt obejmuje także dodatkowe pomieszczenia dla personelu, pomieszczania towarzyszące oraz 

miejsce dla dyrektora centrum. Architektura domów wyrażona została poprzez prostą geometrię, 

a detale zredukowane zostały do minimum. Zgodnie z arabskimi tradycjami przestrzenie 

mieszkalne zwracają się ku wnętrzu kompleksu zapewniając prywatność mieszkańcom oraz 

izolując je od strony miasta i ulicy. 

                                                      
290 Wypowiedź architekta Urka Sanchez’a w filmie prezentującym projekt. Zob. SOS Children Village in 

Tadjourah, Djibouti, Vimeo (kanał: Urko Sanchez Architects), 11.08.2015, 

http://urkosanchez.com/en/project/19/sos-children-s-village.html [dostęp: 08.04.2021]. 
291 Wypowiedź architekta Urka Sanchez’a podczas wykładu edycji Archmarathon Awards 2016. Por. Speech Urko 

Sánchez - Project SOS Children’s Village | Archmarathon 2016, YouTube (kanał: Archmarathon Awards), 

19.06.2016, https://www.youtube.com/watch?v=zU-KumyFC-U [dostęp: 08.04.2021]. 

http://urkosanchez.com/en/project/19/sos-children-s-village.html
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il.  36. SOS Children's Village, Urko Sanchez Architects, Tadżura, Dżibuti, 2014: 

○↑ wewnętrzny dziedziniec, fot. Callejas J; 

○↓← detal łapacza wiatru (malkaf), rys. Urko Sanchez Architects; 

○↓→ rzut kompleksu, rys. Urko Sanchez Architects. 
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 Stosowność architektury w rozumieniu ST dotrzeć można także w rozwiązaniach projektowych 

uwzględniających wymagające panujące warunki klimatyczne. Dżibuti jest bowiem jednym 

z najbardziej suchych oraz najgorętszych miejsc na Ziemi. Rozproszona zabudowa, meandrujące 

uliczki, dziedzińce i place zostały ukształtowane w sposób sprzyjający zacienianiu oraz 

swobodnemu przewietrzaniu zgodnie z kierunkiem lokalnych wiatrów. Jedynie przez niewielkie 

otwory w murach od strony ulic wprowadzane jest powietrze do wnętrza zespołu, które następnie 

meandruje przez wspomniane przestrzenie i wnętrza mieszkalne ochładzając je. System działa 

dzięki uwzględnionej w projekcie krzyżowej wentylacji. Każdy budynek został zorientowany tak, 

aby jak najlepiej wykorzystać naturalny przepływ powietrza oraz dostarczyć wymaganą ilość 

światła do pomieszczeń. Dodatkowo miejscami dach jednego modułu tworzy taras dla drugiego. 

Ponad nimi ukazują się smukłe formy przypominające kształtem wieże. Pełnią one funkcje 

tradycyjnych łapaczy wiatru – tzw. malkafów. Mają współczesną, prostą formę wobec tych 

tradycyjnie stosowanych (np. w Egipcie), choć zasada ich działania jest analogiczna (więcej 

od s.  61). Projekt wioski oparto o żelbetowy system szkieletowy wypełniony prefabrykowanymi 

bloczkami betonowymi. Całość pokryto cementowym tynkiem o jasnym zabarwieniu. Wartym 

nadmienienia jest także fakt, że na przeznaczonej pod inwestycję działce znajdowało się kilka 

istniejących drzew, które zostały uwzględnione w projekcie wpływając na kształt i lokalizację 

zabudowy, placów i dziedzińców. Bardzo ceniona w tym klimacie zieleń również zapewnia 

cenny cień. 

  Najbardziej innowacyjne rozwiązanie w projekcie wypływa ze wspomnianych tradycji 

nomadycznych Dżibutczyków, które stanowiły inspirację dla projektanta przy aranżowania 

przestrzeni mieszkalnych292. W przeszłości migrująca społeczność zamieszkiwała w obiektach 

przypominających namioty. Taki tymczasowy dom składał się z jednego pomieszczenia pełniącego 

funkcję sypialni. Reszta czynności odbywała się na zewnątrz, gdzie rodziny spędzały czas gotując, 

rozmawiając, pracując, bawiąc się itp. Uwzględniając ten historyczny fakt Sachchez zaproponował 

by w domach SCV przestrzenie strefy wejściowej, dziennej oraz kuchnia z jadalnią przenikały się, 

nie będąc odseparowanymi żadnymi przegrodami. Wydzielone zostały jedynie sypialnie. 

 Projekt wioski SOS ukazywany jest jako przykład architektury nawiązującej dialog pomiędzy 

przeszłością, a teraźniejszością293. Wyraża formy i przestrzenie historyczne współczesnym 

językiem architektonicznym. Kompleks „to otoczony murem kwartał, zapewniający intymność, 

poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa, dobrze dostosowany do kontekstu społecznego 

i środowiskowego”294 – tłumaczy stosowność przyjętych rozwiązań i architektury twórca. 

                                                      
292 Ibidem. 
293 Magni C., Reinterpretare la Medina, „Casabella”, nr 870 (luty), 2017, s. 70. 
294 Urko Sanchez Architects builds miniature walled city for orphans, Dezzen, 20.07.2019, 

https://www.dezeen.com/2019/07/20/sos-childrens-village-urko-sanchez-architects-miniature-walled-city/ 

[dostęp: 08.04.2021]. 
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il.  37. Główny Szpital Nigru, CITIC Architectural Design Institute (CADI), Niamey, Niger, 2016: 

○↑ widok na elewacje szpitala, fot. Chen L.; 

○↓ widok na wewnętrzny dziedziniec, fot. Chen L. 
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Główny Szpital Nigru – CITIC Architectural Design Institute (CADI) 

(Niamey, Niger, 2016) 

 

Za projekt głównego publicznego szpitala Nigru odpowiada biuro projektowe CITIC Architectural 

Design Institute (CADI). Został on zrealizowany na obrzeżach stolicy w północnej części Niamey. 

Powstał przy współpracy chińsko-nigeryjskiej będąc współfinansowanym przez rządy obu krajów. 

Jednym z głównych wyzwań, przed którym stanęli architekci, było przyjęcie stosownych 

rozwiązań projektowych uwzględniających ekstremalne warunki klimatyczne Nigru. To kraj, 

którego 80% powierzchni pokrywa południowa część Sahary. Przynależy do pustynnej strefy 

Sahelu. Niger nie posiada dostępu do morza, a jego klimat należy do wybitnie gorących i suchych. 

 Architektura kompleksu szpitalnego swoim wyrazem odwołuje się do architektury arabskiej. 

Inspiruje się jej rozwiązaniami przestrzennymi, formalnymi oraz detalami. Zespół obiektów 

stanowi zwartą zabudowę składającą się kilkunastu bloków, w których znajdują się poszczególne 

oddziały lecznicze. Jednostki zostały zorientowane dłużnymi elewacjami na osi wschód–zachód. 

W ten sposób zminimalizowano czas bezpośredniego padania promieni słonecznych na fasady 

tworząc miedzy sobą wewnętrzne, otwarte przestrzenie. Wokół dziedzińców oraz wzdłuż elewacji 

twórcy z CADI zaprojektowali zadaszone galerie, które pełnią funkcję ogólnej komunikacji. 

Wspomniane rozwiązania – takie jak zwarta zabudowa, wewnętrzne dziedzińce, otwarte galerie, 

wysunięte filary od strony elewacji zewnętrznych – mają na celu maksymalną ochronę budowli 

przed palącym w tym klimacie słońcem. Zacieniają przestrzenie zewnętrzne i ściany szpitalnych 

sal oraz sprzyjają naturalnej cyrkulacji powietrza. 

 W celu obniżenia temperatury we wnętrzach obiektów posłużono się rozwiązaniem 

stropodachów wentylowanych. Warstwę wierzchnią – najbardziej narażoną na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych – stanowią prefabrykowane żelbetowe płyty ułożone 

na murowanym ruszcie. Podwójna konstrukcja z kilkudziesięciu centymetrową pustką 

wentylacyjną izoluje warstwę nośną oraz wnętrza przed nadmiernym przegrzewaniem obiektu. 

W celu zapewnienia drożności odpływów (w porze deszczowej, podczas której występują obfite 

opady) zaprojektowano otwarte przelewy w wysuniętych w elewacji filarach. 

 Z uwagi na bardzo ograniczoną dostępność materiałów budowlanych w Nigrze oraz 

potencjalnie bardzo wysokie koszty importu projektanci z CADI podjęli decyzję o pokryciu ścian 

elewacyjnych budynku metodą tradycyjną oraz powszechnie stosowaną w Nigrze. Typowym 

rozwiązaniem jest wykończenie ścian (w przypadku szpitala żelbetowych i murowanych) tynkiem 

o nieregularnej strukturze tzw. tyrolean finisz. Polega ono na natryskiwaniu mieszanki piasku 

rzecznego, białego cementu i wody na ścianę. Finalnie taka technologia tworzy efekt szorstkiej 

warstwy wierzchniej. To bardzo tani, standardowo stosowany materiał. Gwarantuje wysoką 

trwałość w gorącym klimacie oraz łatwą konserwacją. Dzięki zastosowaniu lokalnego piasku 

obiekt kolorystycznie wtapia się w lokalny kontekst oraz wpisuje 
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il.  38. Główny Szpital Nigru, CITIC Architectural Design Institute (CADI), Niamey, Niger, 2016: 

○↑ widok z lotu ptaka, fot. Chen L.; 

○↓↔ detale elewacji wywodzące się z tradycyjnych maszrabijj, fot. Chen L. 
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w miejscowe tradycje budowania. 

 Ze względów ekonomicznych w projekcie odstąpiono od wyposażenia w windy na rzecz 

zewnętrznych ramp. Z analogicznych względów podjęto decyzję o rezygnacji z urządzeń 

klimatyzacyjnych. Sama architektury budynku poprzez wspomniane rozwiązania pasywne – 

masywność, ścian, podwójny dach, zacienione dziedzińce i krużganki, wentylację krzyżową, 

maszrabijje itp. – ma sprzyjać naturalnemu wychładzaniu obiektu tworząc wewnątrz odpowiedni 

mikroklimat. W rezultacie stosowność architektury objawiać się ma w inspiracji lokalnymi 

tradycjami poprzez posługiwanie się znanymi technikami budowlanymi, formami i detalami 

zakorzenionymi w kulturze, jak również wpisaniu założenia w lokalny kontekst. 
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il.  39. Szkoła zawodowa, LEVS architecten, Sangha, Dogon, Mali, 2013–…: 

○↑ widok na elewacje od południowo–zachodniej strony, fot. kadr z filmu pt. LEVS - Construction site of Practical 

College Sangha in Mali, march 2018, LEVS architecten, https://vimeo.com/262172946 [dostęp:30.04.2021]; 

○↓ widok z dziedzińca na sale lekcyjne, fot. LEVS architecten. 

https://vimeo.com/262172946
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Szkoła zawodowa – LEVS architecten 

(Sangha, Dogon, Mali, 2013–….) 

 

Kraj Dogonów wraz z charakterystycznym Urwiskiem Bandiagara należy do obszaru wpisanego 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na obrzeżach miejscowości Sangha, która znajduje się 

na jego terenie, realizowana jest nowa szkoła zawodowa. Lokalne władze liczą na to, 

że zapewniając możliwość kształcenia młodym uczniom, wpłyną na redukcję ich odpływu za pracą 

i edukacją do stolicy Mali – Bamako. Pod inwestycję wybrano lokalizację na skrzyżowaniu 

ważnych szlaków, w pobliżu którego ma miejsce największy targ w regionie. 

 Projekt szkoły czerpie inspiracje z miejscowych tradycji budowania. Urbanistyka całego 

założenia uwzględnia układ tektoniczny okolicy oraz zwyczaje budowania na szczytach 

i wzniesieniach skalistych pagórków. Kompleks szkolny składa się z niewielkich kubaturowych 

obiektów, które – na kształt tradycyjnych skupisk – tworzą niewielkie osiedla wygrodzone 

kamiennymi murkami. Zespoły rozdzielone zostały według funkcji. Ich układ wynika z rozwiązań 

zaczerpniętych z tradycyjnej organizacji domów wielopokoleniowych rodzin, które wraz 

ze spichlerzami tworzyły zwarty układ wokół centralnie umieszczonego dziedzińca. Zrealizowane 

budynki posiadają niedużą skalę. Przykryte zostały sklepieniami lub kopułami. 

Na ich zwieńczeniach dostrzec można charakterystyczne wypustki, które służą wspieraniu 

działania wentylacji oraz wprowadzają światło dzienne do wnętrz. W obiektach przewidziano 

zasadę funkcjonowania wentylacji krzyżowej, której rozwiązanie objawia się w postaci 

wspomnianych wypustek, otworów w ceglanych elewacjach oraz stalowych żaluzjach 

wypełniających otwory drzwiowe i okienne. Zasilanie kompleksu wspomagane jest panelami 

solarnymi. 

 Kraj Dogonów poza walorami przyrodniczymi słynie z charakterystycznej rodzimej 

architektury z ziemi. Od wieków budowle z tego surowca stawiane są przez Malijczyków. 

Z szacunku do krajobrazu oraz uwarunkowań kulturowych projektanci z LEVS architecten wraz 

z holenderską firmą Oskam v/f, opracowali maszynę do wytwarzania bloczków ziemnych HCEB 

(skrót od pełnej nazwy – tj. Hydraulic Compressed Earth Block) poprawiającej właściwości tego 

budulca. Jej działanie polega na hydraulicznym prasowaniu ziemi z dodatkiem cementu (mniej 

niż 5%). Dzięki hydraulicznej prasie ściśnięty materiał osiąga dłuższą żywotność oraz 

zdecydowanie wyższą wytrzymałość na ściskanie wobec ubijanych ręcznie cegieł. Konstrukcja 

nośna ścian z bloczków ziemnych została ułożona na podstawie kamiennej, której celem jest 

izolacja konstrukcji od wilgoci z ziemi. Każdy z budynków – zależnie od funkcji i rozpiętości – 

został sklepiony lub posiada dach w kształcie kopuły. Wykonane zostały z obrobionych lokalnych 

kamieni uszczelnionych czerwoną ziemią z dodatkiem cementu. 

 Zaangażowanie społeczności regionu Dogon przy budowach budynków użyteczności 

publicznej należy do praktyk stosowanych od pokoleń. Z tego potencjału lokalnej społeczności 
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il.  40. Szkoła zawodowa, LEVS architecten, Sangha, Dogon, Mali, 2013–…: 

○↑ widok z lotu ptaka na cześć z salami lekcyjnymi oraz domami dla nauczycieli, fot. Partners Pays Dogon; 

○↓ Schemat zagospodarowania terenu szkoły, rys. Partners Pays Dogon. 
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korzysta holenderska pracownia, której jeden z działów projektuje i nadzoruje budowy na terenie 

Mali. Projektanci współpracują z mieszkańcami, aby poznać, kontynuować i w miarę możliwości 

rozwijać tradycyjne techniki Dogonów. Jurriaan van Stigt – jeden z partnerów z LEVS architecten 

– podkreśla, że to lokalni użytkownicy „są głównym czynnikiem, który nadaje «architekturze» 

znaczenie” oraz, że „nie chodzi tylko o metody budowania, ale także o to, jak tworzy się i łączy 

wspólnotę” 295. Projektanci z Holandii uznają, że tradycyjne techniki i formy nie są jedynie 

powielane, lecz mogą stać się zaczątkiem i inspiracją do stworzenia nowych296. Przykładowo miało 

to miejsce poprzez opracowanie maszyny do produkcji bloczków ziemnych w celu wzmocnienia 

ich wytrzymałości i przyspieszenia procesu budowy. Do budowy szkoły zawodowej włączyli m.in. 

miejscowych uczniów murarstwa, co pozwoliło na podniesienie ich praktycznych kwalifikacji 

w ramach wymaganego stażu. 

 Projekt założenia objął budynki sal lekcyjnych, sale warsztatowe, zaplecza sanitarne, domy dla 

nauczycieli, budynki administracji i gospodarcze. W projekcie zagospodarowania znalazły się 

także amfiteatr, ule, staw rybny, magazyny, pergole, miejsce produkcji cegieł z ziemi oraz strefa 

związana z uprawami. Wszystko w celu praktycznego kształcenia uczniów. Większość obiektów 

została już zrealizowana. Kolejne są w budowie. Szkoła ma służyć finalnie 600 adeptom 

z możliwością rozbudowy i przyjęcia nawet 900 osób. Uczniowie są kształceni w zawodach, które 

cieszą się rosnącym popytem w regionie jak np. w rolnictwie, stolarstwie, pszczelarstwie, 

kucharstwie, branży elektrycznej, konstrukcyjnej, od paneli słonecznych lub instalacji 

pomp wodnych. 

 Na zlecenie burmistrza Sanghi organizacja pozarządowa Association Dogon Initiative (ADI) 

przy współpracy z Partners Pays Dogon (PPD) nadzorują proces budowy. Główną zasadą 

towarzyszącą inicjatywom PPD określają słowa – „Nie rozwiązujemy [lokalnych] problemów, 

ale szkolimy osoby, które to robią”297. Poza czerpaniem z lokalnych tradycji stosowość objawiać 

się ma w uwzględnieniu warunków klimatycznych oraz we włączaniu w proces budowy 

lokalnej społeczności. 

 

                                                      
295 Zilliacus A., How a Return to Vernacular Architecture Can Benefit the People of Mali's Dogon Region, 

ArchDaily, 07.04.2017, https://www.archdaily.com/868010/how-a-return-to-vernacular-architecture-can-

benefit-the-people-of-malis-dogon-region [dostęp: 30.04.2021]. 
296 Fragment opis autorskiego projektu. Por. Oficjana strona internetowa – LEVS architecten, 

https://www.levs.nl/projecten/practical-training-college [dostęp: 30.04.2021]. 
297 Oficjalna strona internetowa organizacji – Partners Pays Dogon, 

https://partnerspaysdogon.nl/en/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com [dostęp: 30.04.2021]. 

https://www.archdaily.com/868010/how-a-return-to-vernacular-architecture-can-benefit-the-people-of-malis-dogon-region
https://www.archdaily.com/868010/how-a-return-to-vernacular-architecture-can-benefit-the-people-of-malis-dogon-region
https://www.levs.nl/projecten/practical-training-college
https://partnerspaysdogon.nl/en/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com
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il.  41. Szpital Siddhartha dla dzieci i kobiet, Tadao Ando Architects and Associates, Kishore Thapa, Butwal, 

Nepal, 1998: 

○ widok na elewację północno–wschodnią, fot. Yamamouri M. 
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Szpital Siddhartha dla dzieci i kobiet – Tadao Ando Architects and Associates, Kishore Thapa 

(Butwal, Nepal, 1998) 

 

Szpital Siddhartha to pierwsza klinika świadcząca specjalistyczne usługi dla dzieci i kobiet 

zrealizowana poza stolicą Nepalu – Katmandu. Została wybudowana przy wsparciu finansowym 

Japończyków w ramach podziękowań za pomoc Nepalczyków (szczególnie służby medycznej) 

po wielkim trzęsieniu ziemi w Japonii w 1995 roku. Popularna japońska gazeta „Mainichi” 

zainicjowała zbiórkę pieniężną oraz zwróciła się do Tadao Ando z prośbą o projekt. Miała 

to być jego pierwsza realizacja w Nepalu oraz koncepcja budynku szpitalnego. Pracował nad nim 

pro-bono298. Biuro Japończyka odpowiadało za projekt koncepcyjny pierwszego etapu inwestycji 

z trzech do tej pory zrealizowanych.  

 Projektant, znany z zamiłowania i powszechnego stosowania surowego betonu, do budowy 

w Butwalu użył lokalnie wypalanych cegieł. Surowe cegły potęgują w odbiorze dość 

monumentalny charakter architektury szpitala. Ze względów sanitarnych we wnętrzach ściany 

zostały otynkowane. Do bezprecedensowej decyzji Ando o wykorzystaniu cegieł zadecydować 

miały trzy czynniki299 – wpisanie w kontekst miejsca, ograniczone możliwości finansowe inwestora 

oraz uwzględnienie możliwości realizacyjnych wykonawców pod kątem technik i dostępności 

lokalnych technologii. W procesie budowy szpitala uczestniczyła lokalna społeczność 

odpowiadając za prace związane z szalowaniem, betonowaniem, murowaniem, tynkowaniem oraz 

prostymi pracami związanymi z wykańczaniem pomieszczeń. 

 Ando zaproponował prostą formę bazującą na czterech przenikających 

się prostopadłościennych bryłach, w tym jednej skręconej względem pozostalych. Skrywa w sobie 

rampę służącą do komunikacji między kondygnacjami (ze względu na ograniczony budżet 

zrezygnowano z wyposażenia obiektu w dźwigi osobowe), a w wyrazie formalnym nadaje budowli 

z zewnątrz pewnej dynamiki. Od strony południowej obiekt izoluje się od otaczającej zabudowy 

miasta pełnymi ścianami. Z pozostałych kierunków otoczony jest zielenią. Przy elewacji 

zachodniej – miejscu, w którym promienie słoneczne głęboko penetrują do wnętrz pomieszczeń – 

Ando zaprojektował zadaszoną kolumnadę przed elewacją, która zapewnia ochronę przed nimi 

oraz tworzy komfortowe warunki we wnętrzach dla młodych pacjentów i gości. W tej części 

szpitala usytułowane zostały pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, gabinety lekarskie, skrzydło 

szpitalne i ambulatoryjne. 

 Z czasem pojawiły się krytyczne głosy dotyczące projektu. Zarzuca się mu brak dobrze 

funkcjonującej wentylacji oraz problemy z niedoborem doświetlenia wnętrz naturalnym 

                                                      
298 Pujari S., A Dialogue between Form and Function, „SPACES Nepal Magazine”, nr 9-10 (wrzesień–

październik), 2010, s. 40–45. 
299 Tadao Ando powszechnie utożsamiany i znany jest z realizacji z betonu. Ten materiał stał się modus operandi 

projektanta. 
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il.  42. Szpital Siddhartha dla dzieci i kobiet, Tadao Ando Architects and Associates, Kishore Thapa, Butwal, 

Nepal, 1998: 

○↑ widok na elewację południowo–wschodnią z podcieniami, fot. Yamamouri M.; 

○↓ szkic rzutu parteru, rys. Ando T. 
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światłem300. Najprawdopodobniej ich źródło wynika z konieczności sprostania rosnącym z czasem 

potrzebom oraz wymaganiom w szpitalu. Związane jest to z podjęciem decyzji o ingerencji 

w oryginalny projekt Ando. Między innymi postawiono dodatkowe ścianki działowe, dzieląc 

przestronne lobby, w celu stworzenia wymaganych dla funkcjonowania szpitala dodatkowych 

pomieszczeń. Zarzuca się także, że Tadao Ando miał nigdy nie odwiedzić tego miejsca przed, 

ani w trakcie projektowania301. Wznoszeniu budowli towarzyszył oraz nadzorował budowę lokalny 

architekt – Kishore Thapa, który współpracował z Japończykiem i z projektantami z Tadao Ando 

Architects and Associates przy pierwszym etapie. Za kolejne dwa budynki odpowiada jego 

autorska pracownia, która konsultowała ich koncepcje z biurem z Tokio. 

 Nawiązania architektury Szpitala Siddhartha do tradycji budowania w Nepalu nie są ścisłe 

i dosłowne. Objawiają się raczej w doborze lokalnych materiałów, racjonalnych decyzjach 

uwzględniających klimat oraz lokalizację. Ando podkreśla, że jest zainteresowany dialogiem 

architektury z przeszłością, lecz „to musi pozostać przefiltrowane przez [jego] wizję oraz 

doświadczenie”302. Jak sam tłumaczy poszukuje stosownych rozwiązań pomiędzy globalnym 

a lokalnym językiem architektury303. Postawę projektową oraz odniesienia wobec stosowności 

w architekturze – silnie nacechowaną indywidualizmem twórcy – określają jego słowa: „Tworząc 

architekturę szukam zasadniczej logiki zawartej w danym miejscu. Celem poszukiwań 

architektonicznych musi być odkrywanie i uwzględnianie formalnych cech lokalizacji, a także jej 

tradycji kulturowych, klimatu, środowiska naturalnego stanowiącego tło struktury urbanistycznej, 

wzorców życia i odwiecznych obyczajów, które ludzie przenoszą w przyszłość”304.  

                                                      
300 Pujari S., op. cit., s. 40–45. 
301 Ibidem, s. 40–45. 
302 Jodidio P., Ando, Complete Works 1975–2010, Kolonia 2010, s. 7. 
303 Inventory of 19th and 20th Century Architectural and Industrial Heritage of Nepal, Weise K., Shrestha S., Joshi 

A. (red.), vol. I, Nepal 2020, s. 49. 
304 Frampton K., Tadao Ando, Museum of Modern Art, New York, 1991. Cyt. za: Jencks Ch., Kropf K., op. cit., 

s. 291. 
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il.  43. Wydział Architektury i Kształtowania Środowiska, Patrick Schweitzer & Associés, Kigali, Rwanda, 2017: 

○↑ widok od strony południowo–wschodniej, fot. Toulet J.; 

○↓ widok z lotu ptaka, fot. Toulet J. 
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Wydział Architektury i Kształtowania Środowiska – Patrick Schweitzer & Associés 

(Kigali, Rwanda, 2017) 

 

Biuro Patrick Schweitzer & Associés odpowiada za projekt nowego Wydział Architektury 

i Kształtowania Środowiska w stolicy Rwandy. Został on zrealizowany w 2017 r. na jednym 

ze wzgórz. Znajduje się przy istniejącym kompleksie Instytut Nauki i Technologii (Kigali Institute 

of Science and Technology). Powstał w wyniku międzynarodowego, zamkniętego przetargu 

zorganizowanego przez rwandyjski rząd. 

 Architektura budynku jest rezultatem analiz terenu, rwandyjskich tradycji i kontekstu. Kigali 

należy do jednych z najwyżej położnych stolic na świecie (między 1400–1600 m n.p.m.). Znajduje 

się w krainie Wielkich Jezior Afrykańskich oraz jest otoczone licznymi wzgórzami i wulkanami. 

Nie pozostało to bez wpływu na koncepcję projektową. Architektura uczelnianego wydziału 

czerpie inspiracje zarówno z natury, jej kształtów, kolorystyki, kontekstu, materiałów, 

jak i miejscowych tradycji budowania. W intencji Schweitzera projekt ma przywoływać cztery 

żywioły305, które następująco przełożyły się i wpłynęły na architekturę: 1. Ziemia – wykorzystanie 

lokalnego kamienia wulkanicznego oraz surowej ziemi (raw earth); 2. Ogień – wyrażony 

w kolorystyce elewacji, tj. odcieniu pomarańczy; 3. Powietrze – w postaci zastosowania naturalnej 

cyrkulacji powietrza we wnętrzach (brak urządzeń klimatyzacyjnych); 4. Woda – w wewnętrznych 

ogrodach oraz deszczowa magazynowana w podziemnych zbiornikach. 

 Projekt Wydziału Architektury nie posiada jednej zwartej bryły. Został rozdzielony na dwa 

niezależne obiekty połączone ze sobą kładkami. W centralnej części, między budynkami przebiega 

nieregularny ciąg komunikacyjny służący jako wewnętrzny plac. Jego kształt oraz aranżacja 

tej przestrzeni miedzy budynkami również mają wypływać z otaczającego kontekstu. 

W zamierzeniu projektantów przypominać mają meandrujące doliny oraz uskoki między 

wspomnianymi rwandyjskimi wzgórzami. 

 Same budynki uczelniane zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne. W części 

parterowej znalazły się pomieszczenia administracyjne, laboratoria, sale warsztatowe, audytoria 

oraz sale wykładowe/seminaryjne. Na piętrze zlokalizowane zostały studia architektoniczne skryte 

we wnętrzach wieńczących obiekt – przypominających ścięte stożki – poddaszach o nieregularnych 

prostokreślnych podstawach. Patrick Schweitzer odnosząc się do charakterystycznych dla projektu 

form wspomina o jeszcze jednej ważnej inspiracji jakimi były rwandyjskie wulkany306. W górnych 

częściach „dachów-wulkanów” wycięte zostały otwory, których celem jest doświetlenie 

                                                      
305 Film zrealizowany przez Patrick Schweitzer & Associés, opublikowany na platformie Vimeo oraz na oficjalnej 

stronie internetowej pracowni architektonicznej. Zob. Faculté d’architecture et de design environnemental – 

Kigali (Rwanda), Vimeo (kanał: S&AA), 28.03.2018, https://vimeo.com/262174676 [dostęp: 19.04.2021]. 
306 Wypowiedź Patricka Schweitzera podczas prezentacji projektu w Kigali. Zob. Presentation of new school of 

Architecture building in Rwanda, YouTube (kanał: RedBlue JD Design), 01.11.2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=lTLC1pCodJs [dostęp: 21.04.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTLC1pCodJs
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il.  44 Wydział Architektury i Kształtowania Środowiska, Patrick Schweitzer & Associés, Kigali, Rwanda, 2017: 

○↑ widok z poziomu stropodachu, fot. Toulet J.; 

○↔ wnętrze jednej z sal, fot. Toulet J.; 

○↓ przekrój, rys. Patrick Schweitzer & Associés. 
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sal oraz wspomaganie naturalnej cyrkulacji powietrza. Zwarty układ oraz quasi namiotowe 

przykrycia przywołują na myśl układ historycznych rwandyjskich wiosek. Charakteryzujące się 

ścisłą zabudową najczęściej zlokalizowane były na wzgórzach oraz składały się z budynków 

jednoizbowych przypominających swoją formą połącznie kopuły i stożka na rzucie okręgu (były 

kryte strzechą)307. 

 Projektanci z Patrick Schweitzer & Associés przyjęli proste rozwiązania techniczne, zarówno 

pod względem wykonawczym, jak i pod kątem przyszłego użytkowania oraz utrzymania. 

Tak zwane zaawansowane technologie zostały zastąpione tradycyjnymi, stosowanymi od wieków 

oraz zalecanymi przez propagatorów stosownych technologii ruchu ST. Tym sposobem świadomie 

zrezygnowano z urządzeń grzewczych oraz klimatyzacyjnych na rzecz naturalnej krzyżowej 

wentylacji oraz odpowiedniej izolacji ścian. Sama architektura poprzez zastosowane materiały oraz 

rozwiązania ma regulować klimat we wnętrzach. Ze względów ekonomicznych nie zastosowano 

dźwigów osobowych, których funkcję przejęły pochylnie. Zmniejszono zapotrzebowanie 

na sztuczne oświetlenie w salach projektując świetliki oraz dodatkowe otwory w murach. 

Betonowe ściany elewacji zostały częściowo otynkowane, zaś po zewnętrznym obrysie kompleksu 

zastosowano dodatkową warstwę okładzinową z kamienia wulkanicznego. Wytworzono tym 

sposobem dodatkową przegrodę wspierającą funkcje akumulacyjne oraz izolacyjne ciepła. Do 

samej budowy zaangażowano około 400 lokalnych wykonawców. Na miejscu stworzono warsztaty 

stolarskie oraz ślusarskie, sprzyjając w ten sposób lokalnemu rozwojowi. 

 Schweitzer zaprojektował kompleks, który sam w sobie ma być narzędziem pedagogicznym 

dla studentów – przyszłych architektów. Ideą przyświecającą projektantowi było, aby samoistnie 

budynek ukazywał podstawy tej profesji zachęcając do korzystania z lokalnych zasobów, 

tradycyjnych technik oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Choć twórca 

odwołuje się do rwandyjskich tradycji budowania to w projekcie Wydziału Architektury nie zostały 

one zawarte w sposób literalny i naśladowczy. Odpowiada za architekturę, która jest: „w połowie 

drogi pomiędzy wyrazem tradycyjnej architektury, a językiem architektury współczesnej”308 –

podsumowuje Schweitzer. 

 

                                                      
307 Niyoyita J., Li H., Study on Rwandan Traditional Architecture, „Atlantis press : Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research”, vol. 324, s. 185–189. 
308 Fragment opisu autorskiego projektu. Por. Oficjalna strona internetowa pracowni – Patrick Schweitzer & 

Associés, https://www.schweitzer-associes.com/single-project.php?albumID=8 [dostęp: 19.04.2021]. 
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il.  45. Szkoła podstawowa im. Marii Grazii Cutuli, 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero, Khushrud 

(Herat), Afganistan, 2011: 

○↑ widok od strony południowej w kierunku głównego wejścia, fot. Afroz N.; 

○↓ widok z lotu ptaka, fot. IaN+. 
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Szkoła podstawowa im. Marii Grazii Cutuli – 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero 

(Khushrud, Herat, Afganistan, 2011) 

 

W pobliżu granicy irańsko-turkmeńsko-afgańskiej w regionie Herat powstała szkoła podstawowa 

o wyróżniającej się architekturze. Jej realizację zainicjowała Fundacja Marii Grazii Cutuli309 

na znak pamięci oraz jako symbol pokoju w Afganistanie. Kraju, w którym Cutuli – ceniona, 

włoska reporterka – została zamordowana w zasadzce w 2001 roku przez grupę uzbrojonych 

mężczyzn310. Za projekt nowej szkoły opowiadają rzymscy architekci, w tym Mario Cutuli – brat 

zamordowanej dziennikarki. 

 Architektura szkoły przywołuje na myśl miniaturową twierdzę. Składa się z pozornie 

przypadkowo rozproszonych niewielkich, prostopadłościennych brył, które zostały wpisane 

w prostokątne granice działki wyznaczone wysokim, pełnym murem. Projekt placówki odwołuje 

się do tradycyjnej i lokalnej zabudowy. Czyni to między innymi poprzez nawiązanie do jasno 

definiujących prywatną własność wysokich ogrodzeń, wewnętrznych dziedzińców, skali oraz 

wykorzystanych materiałów budowlanych. Poza względami bezpieczeństwa (trwające od lat 

konflikty zbrojne w Afganistanie) mury w kulturze islamu także stanowią jasną granicę pomiędzy 

przestrzenią zewnętrzną – publiczną, a wewnętrzną – prywatną. 

 Każda z prostych brył mieści w sobie jedno lub dwa pomieszczenia, co przekłada się w sumie 

na osiem sal lekcyjnych, bibliotekę, sekretariat, pokój nauczycielski oraz pomieszczenie dozorcy. 

Wszystkie (poza zapleczem sanitarnym z częścią magazynową) zostały połączone jednym 

korytarzem. Takie rozplanowanie na działce tworzy miedzy nimi przestrzeń na kształt 

wewnętrznego dziedzińca z niewielkimi ogródkami. Na tle niskich parterowych obiektów swoimi 

gabarytami wyróżnia się bryła biblioteki o wysokości dwóch kondygnacji. Ta górująca nad całością 

kompleksu forma ma – zdaniem projektantów – symbolicznie odwoływać się do ważkości kultury 

oraz książek w tradycji Afganistanu311. Biblioteka posiada perforowane ściany wypełnione 

szklanymi pustakami, które wprowadzają rozproszone światło do jej wnętrza. Dzięki równomiernie 

rozmieszczonym otworom w elewacjach przypomina charakterystyczne wieże gołębie 

w panoramie pobliskiego Heratu312. Skrywa w sobie wewnętrzną galerię z regałami na książki. 

Dolna część biblioteki jest w pełni przeszklona i otwiera się na przestrzeń ogrodu. 

 Cechą wyróżniającą nową szkołę jest jej jaskrawy, niebieski kolor. W trzech 

                                                      
309 Fondazione Maria Grazia Cutuli – celem fundacji jest wspieranie projektów dotyczących edukacji dla kobiet i 

dzieci w krajach zniszczonych wojnami lub klęskami żywiołowymi, zwłaszcza w Afganistanie. Prezesem 

fundacji jest brat zamordowanej dziennikarki – Mario Cutuli. 
310 Maria Grazia Cutuli została zamordowana w 2001 w Afganistanie roku wraz z wysłannikiem „El Mundo” Julio 

Fuentesem oraz dwoma korespondentami agencji Reuters – Australijczykiem Harry Burton i Afgańczykiem 

Azizullah Haidari. Miało to miejsce na początku działań wojennych w Afganistanie (2001–2020). 
311 Wypowiedź Gianfranco Bombaci – członka zespołu pracującego nad projektem szkoły w filmie zrealizowanym 

przez „The Aga Khan Award”. Zob. Maria Grazia Cutuli Primary School – Herat, Afghanistan, YouTube 

(kanał: TheAgaKhanAward), 19.09.2019, https://www.youtube.com/watch?v=b_jhYsVARio 

[dostęp: 11.05.2021]. 
312 Mohsen M. (red.), Architecture is Life, Zurych 2013, s. 294. 

https://www.youtube.com/watch?v=b_jhYsVARio
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il.  46. Szkoła podstawowa im. Marii Grazii Cutuli, 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero, Khushrud 

(Herat), Afganistan, 2011: 

○↑ widok z dziedzińca w stronę biblioteki i sal lekcyjnych, fot. Afroz N.; 

○↓← aksonometria, rys. 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero; 

○↓→ rzut, rys. 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero. 
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odcieniach – od błękitu aż po kobalt – ceglane mury i elewacje podnoszą obiekt do rangi 

dominanty i punktu orientacyjnego w okolicy. Są w wyraźnym kontraście wobec regionalnej 

zabudowy, która czerpie kolorystykę z pomarańczowo-brunatnej barwy ziemi. To z niej 

wykonywane są cegły oraz służy jako materiał podkładowy tynków o podobnym odcieniu. 

W regionie Heratu na elewacjach budynków z reguły pozostawia się widoczną warstwę 

odsłoniętych cegieł, zaś ich wnętrza się tynkuje. Analogiczną zasadę przyjęto w projekcie szkoły, 

choć sam materiał z zewnątrz pokryto warstwą farby. Wyróżnienie kolorystyczne można tłumaczyć 

intencją nadania „pomnikowego” charakteru budowli upamiętniającego śmierć Cutuli. 

W zamierzeniu twórców ma ono także nawiązywać do wykorzystywanego w tradycyjnej afgańskiej 

architekturze i biżuterii nasyconego koloru – uzyskiwanego z mineralnego barwnika z kobaltowej 

skały – lapis lazuli313. Jednakże jest to barwnik głęboko utożsamiany z budowlami sakralnymi314 

i kojarzony z tym, co uznawane jest za święte. Można go odnaleźć choćby w dekoracjach 

pobliskiego Wielkiego [Błękitnego] Meczetu w Heracie. Nie stosuje się go dla innych obiektów, 

w tym szkół. Zastosowanie takiej kolorystyki budzi zainteresowanie wśród części krytyków, 

lecz stosowność wyboru tej barwy bywa poddawana pod wątpliwość. 

 Realizacja szkoły częściowo wpisuje się w postulaty ruchu Stosownej Technologii. Do jej 

budowy wykorzystano lokalne technologie i materiały budowlane, a za całość prac odpowiadała 

afgańska firma zatrudniająca lokalnych wykonawców. Ściany mierzące 40 centymetrów grubości 

pochodzą z wypalanej cegły produkowanej w cegielni znajdującej się pół kilometra od inwestycji. 

Najpoważniejszymi zarzutami stawianymi architektom jest to, że najprawdopodobniej 

nie zapoznali się z wytycznymi Departamentu Budowy Ministerstwa Edukacji (The Construction 

Department of the Ministry of Education) dotyczącymi budowy szkół, co poniosło negatywne 

następstwa w zakresie funkcjonowania obiektu315. 

 Wydaje się, że projekt czerpie z miejscowych tradycji, lecz nie w sposób imitacyjny. Zdaje się 

wpisywać w trendy nienaśladowczego czerpania z lokalnych tradycji oraz redefiniowania 

ich na wskroś współczesny sposób. Z jednej strony architektura szkoły próbuje wpisać się 

w charakter (kształt, układ, skalę, materiały) zabudowy regionu, jednakże z drugiej znacznie odcina 

się kolorystycznie na jej tle. 

 

                                                      
313 Lapis lazuli – to skała metamorficzna, której głównym składnikiem jest lazuryt. Jej nazwa pochodzi od 

łac. lapis (kamień) oraz arab. azul (niebieski/niebo) oraz nawiązuje do barwy skały. 
314 Najimi A. W., Maria Grazia Cutuli Primary School : The Aga Khan Award for Architecture. 2013. On site 

Review Report, 2013, s. 6, [dostępny w wersji elektronicznej: https://s3.us-east-

1.amazonaws.com/media.archnet.org/system/publications/contents/9417/original/DTP101900.pdf?1396515413 

dostęp: 11.05.2021]. 
315 Miało to poskutkować tym, że szkoła oraz klasy uznawane są za małe (szkoła zaprojektowana została pod 240, 

a uczęszcza do niej codziennie 800 uczniów). Klas usytuowano różnie względem stron świata, przez co słońce 

ingeruje bezpośrednio do wnętrz i przeszkadza w nauce o różnych porach dnia. W kompleksie zabrakło 

przestrzeni magazynowej oraz szkolnej przychodni. Por. Ibidem, s. 6. 
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il.  47. Osiedle mieszkaniowe Niamey 2000, united4design, Kollo (Niamey), Niger, 2016: 

○↑ widok na elewację południową ze stref wejściową do części mieszkań, fot. Seidel T.; 

○↓ widok na elewację południową, fot. Seidel T. 
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Osiedle mieszkaniowe Niamey 2000 – united4design 

(Kollo, Niamey, Niger, 2016) 

 

Niamey 2000 to projekt niewielkiego osiedla mieszkaniowego na obrzeżach stolicy Nigru. Składa 

się z dwóch powtarzalnych typów mieszkań, a obejmuje w sumie ich 6 jednostek. W intencji 

architektów kompleks czerpie inspirację z tradycyjnych, przedkolonialnych zabudowań regionu 

takich jak: Timbuktu w Mali, Kano w Nigerii czy Zinder w Nigrze, a także Dżenne (Djenné) 

w Mali316. Jedną z członkiń międzynarodowego kolektywu united4design317 jest wychowywana 

w Niamey, a następnie wykształcona w USA – Mariam Kamara. Podkreśla, że wyzwania 

projektowe miały przede wszystkim skupiać się na sprawach „gęstości zabudowy, kwestii 

dostępności, ale także stosowności w odniesieniu do kulturowych uwarunkowań”318. 

 Kwestia gęstości i dostępności zabudowy projektu Niamey2000 dotyczy próby stworzenia 

wzorcowego rozwiązania mieszkalnego w odpowiedzi na panujący kryzys w stolicy. Podobnie jak 

wiele stolic krajów rozwijających się Niamey boryka się z problemem braku wystarczającej ilości 

mieszkań, ich niskiej jakości oraz wysokich cenach. Intensywny napływ ludności z prowincji 

za pracą potęguje kryzys mieszkaniowy ekspansywnie rozrastającego się miasta, które między 

innymi nie jest w stanie zapewnić części mieszkańcom dostępu do bieżącej wody czy prądu. 

 Na działce, na której w normalnych okolicznościach postałyby dwa domy (taki wskaźnik 

zabudowy prezentuje okoliczna zabudowa przedmieść) architekci zmieścili 6 mieszkań, których 

układ wnętrz przypomina niezależne jednostki. Projektanci z united4desig pragnęli przywrócić 

charakter zabudowy modelu przedkolonialnego, gdyż – jak tłumaczą – jeśli spojrzeć wstecz 

na miasta w tym regionie, posiadały one gęstszą zabudowę, która z czasem się rozproszyła319. 

Zaproponowali model, który zwiększa intensywność zabudowy oraz jednocześnie wpisuje się 

gabarytowo oraz kulturowo w kontekst miejsca o zabudowie głównie jedno i dwupiętrowej. 

 Stosowność w odniesieniu do kulturowych uwarunkowań w projekcie Niamey 2000 objawia 

się m.in. w rozwiązaniach architektonicznych, przestrzennych oraz doborze materiałów. Każde 

z mieszkań skierowane zostało ku wnętrzu oraz posiada własne atrium. Wewnętrzne dziedzińce 

zapewniają cień oraz chłód tak potrzebne w ekstremalnie gorącym, pustynnym kraju. Z zewnątrz 

                                                      
316 Wykład online Mariam Kamary z united4design (obecnie związanej z Atelier Masoni) zorganizowany przez 

Nicholas’a de Monchaux MIT (Massachusetts Institute of Technology) Department of Architecture. 

Zob. Mariam Kamara | How We narrate Our Yesterday Determines How We Imagine The Future Of 

Architecture, YouTube (kanał: MIT Architecture), 23.04.2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=kRUJ6ZEVzf4 [dostęp: 28.04.2021]. 
317 united4design to międzynarodowy kolektyw architektów z Iranu, USA, Nigru, Niemiec pracujący nad 

projektami głównie w krajach rozwijających się. Wydaje się, że obecnie działalność kolektywu jest 

zawieszona, a jego członkowie założyli własne pracownie lub pracują na uczelniach. 
318 Wykład Mariam Kamary zorganizowany przez Graduate School of Architecture, University of Johannesburg. 

Zob. Mariam Kamara, YouTube (kanał: GSA Online), 14.04.2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=Sagh8Hc330Q [dostęp: 28.04.2021]. 
319 Risen C., Award: Niamey 2000 Housing, „Architect. The Jourlnal of the American Institute of Architects”, 

nr lipiec, 2017, s. 114–117 [dostępny w wersji elektronicznej: https://www.architectmagazine.com/awards/r-d-

awards/award-niamey-2000-housing_o, dostęp: 28.04.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRUJ6ZEVzf4
https://www.architectmagazine.com/awards/r-d-awards/award-niamey-2000-housing_o
https://www.architectmagazine.com/awards/r-d-awards/award-niamey-2000-housing_o
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il.  48. Osiedle mieszkaniowe Niamey 2000, united4design, Kollo (Niamey), Niger, 2016: 

○↑ widok z lotu ptaka, fot. Seidel T.; 

○↔ przekrój ilustrujący zasadę działania wentylacji, rys. united4design; 

○↓ rzut parteru oraz piętra, rys. united4design. 
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masywne mury tworzą barierę między światem zewnętrznym, a przestrzenią mieszkalną. Takie 

rozplanowanie przestrzeni mieszkalnej przypomina to stosowne w tradycyjnych arabskich domach 

atrialnych. Na piętrze zlokalizowane zostały sypialnie, zadaszone trzciną tarasy oraz zewnętrzne 

pralnie z miejscem do suszenia (co jest powszechną praktyką w Nigrze). Od strony ulic rozległe 

tarasy zostały wygrodzone perforowaną ścianą elewacyjną, która ma dawać większe poczucie 

prywatności dla mieszkańców. Ze względu na chłodną bryzę wieczorową porą spędza się na nich 

czas, a w gorącym okresie nierzadko śpi na zewnątrz. W projekcie zrezygnowano z energochłonnej 

klimatyzacji na rzecz zastosowania pasywnych rozwiązań takich jak m.in. wentylacja krzyżowa 

oraz materiał budowlany. Gorące powietrze naturalnie ochładza się w cieniu wspomnianych 

dziedzińców, a następnie za sprawą różnicy ciśnień i temperatur meandruje przez wnętrza 

mieszkań, by finalnie – poprzez charakterystyczne kwadratowe, niewielki rozmiarów otwory 

w elewacjach oraz kominy nad dachami – ujść na zewnątrz. Rozwiązanie przypomina odwróconą 

zasadę działania historycznych malkafów – tj. kominy działają nie jak czerpnie, lecz naturalne 

wyrzutnie powietrza. 

 Obiekt zbudowany został z lokalnie wytwarzanych bloczków CEB (Compressed Earth Blocks), 

czyli prasowanych, suszonych cegieł z ziemi. Posiadają one wysoką klasę odporności na ogień, 

dobre parametry izolacyjności akustycznej oraz wysoką trwałość. Konstrukcję budynku stanowi 

żelbetowy system szkieletowy, na którym m.in. zostały rozpięte ceglane sklepienia nad częścią 

parterową. Do ich wytworzenia użyto suchej laterytowej gleby z dodatkiem gliny, kruszywa oraz 

7–10% cementu. To również zwrócenie się do tradycyjnych rozwiązań stosowanych powszechnie 

w przeszłości. Współcześnie porzucono je na rzecz budowania z bloczków betonowych, które 

w tym klimacie mają tendencje do przegrzewania sią. Ściany elewacyjne wykończone zostały 

powszechnie i tradycyjnie stosowanym piaskowo-cementowym tynkiem. Nadaje elewacjom odcień 

ziemi, przez co pozwala „wtopić” się budynkowi w koloryt Niamey. 

 Stosowność projektu Niamey 2000 objawia się w twórczym czerpaniu z tradycyjnych 

rozwiązań architektonicznych regionu, próbą adekwatnego wpisania w kontekst miasta oraz 

poprzez uwzględnienie kulturowych przyzwyczajeń. „Zamiast oddzielać sferę projektowania 

architektonicznego od społeczeństwa i definiować budownictwo w oparciu o masową produkcję 

i konsumpcję, możemy kształtować znacznie bardziej zrównoważone i skoncentrowane 

na społeczeństwie środowisko, realizując architekturę jako instrument wzrostu społecznego, 

kulturowego i gospodarczego”320 – podkreśla Mariam Kamara z united4design. 

 

                                                      
320 de Villepin A., Interview with Mariam Kamara and Yasaman Esmaili, „AA. L’Achitecture d’Aujourd’hui”, 

nr 427 (październik), 2018 [dostępny w wersji elektronicznej: Interview with Mariam Kamara and Yasaman 

Esmaili, AA. L’Achitecture d’Aujourd’hui, https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/three-questions-for-

architects-mariam-kamara-and-yasaman-esmaili/?lang=en, dostęp: 28.04.2021]. 

https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/three-questions-for-architects-mariam-kamara-and-yasaman-esmaili/?lang=en
https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/three-questions-for-architects-mariam-kamara-and-yasaman-esmaili/?lang=en
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il.  49. Sierociniec Ti kay là, Bonaventura Visconti di Modrone (ABVM), Anse-à-pitres, Haiti, 2016: 

○↑ widok od strony północno–wschodniej, fot. Cappelletti M.; 

○↓ widok z części wspólnej na elewacje boczne i frotnowe, fot. Cappelletti M. 
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Sierociniec Ti kay là – Bonaventura Visconti di Modrone (ABVM) 

(Anse-à-pitres, Haiti, 2016) 

 

Sierociniec Ti kay là powstał na zlecenie niewielkiej organizacji pozarządowej Ayitimoun yo 

(AYMY) wspierającej haitańskie dzieci. Zapewnienia schronienie, wyżywienie, edukację oraz 

wsparcie psychologiczne podopiecznym. Haiti jest krajem klasyfikowanym jako najuboższy 

na półkuli zachodniej. Sam ośrodek dodatkowo znajduje się w południowo–wschodniej części 

wyspy w przygranicznej z Dominikaną gminie Anse-à-Pitrés, która uchodzi za najbiedniejszą 

kraju. Problemy regionu potęgują nawiedzające huragany oraz trzęsienia ziemi. 

 Bonaventura Visconti di Modrone z pracowni ABVM wspomina, że projekt mieszkaniowy dla 

30 dzieci jest próbą wpisania architektury w lokalny kontekstu poprzez sięganie do tradycji 

lakou321 oraz haitańskiego domu wiejskiego322. Pierwszy wyrażać się ma w podziale kompleksu 

na trzy mniejsze, niezależnie funkcjonujące jednostki. Zrezygnowanie z jednego większego obiektu 

na rzecz mniejszych modułów wynika także z próby stworzenia namiastek rodzinnych domów 

dla niewielkich wspólnot. Takie rozwiązanie ma na celu również wzmacniać poczucie prywatności 

wychowanków. Pomiędzy bocznymi elewacjami zaprojektowane zostały zadaszone strefy. 

Funkcjonują jako przestrzenie wspólne służąc integracji, zabawom itp. Tradycyjny układ lakou 

został odwzorowany niedosłownie. Drugim sposobem nawiązania do tradycji to haitański dom 

z prostą frontową elewacją o rysunku prostokąta z werandą, która zwyczajowo jest zdobiona 

ornamentami oraz przykryta dwuspadowych dachem. Właśnie w ten sposób zostały zadaszone 

wspomniane jednostki tworząc przed elewacjami frontowymi przestrzenie na kształt quasi werand. 

Rozbicie na trzy mniejsze obiekty zadaszone jednym dachem o niezależnej konstrukcji ma także 

sprzyjać bezpieczeństwu i trwałości podczas silnych wstrząsów sejsmicznych występujących 

w tym regionie. Zadaszenie pełni także prozaiczną funkcję ochrony przed słońcem i deszczem. 

Na dachu pokrytym blachą przewidziano miejsce pod panele fotowoltaiczne.  

 Każda z prostopadłościennych jednostek mieści w sobie dwa pokoje przeznaczone w sumie 

dla 10 dzieci. Nie posiadają one nad sobą pełnych stropów, co pozwala na przenikanie chłodnej 

bryzy morskiej do wnętrz w celu ich schładzania. Klimat haitański należy do gorących 

i wilgotnych, wobec czego niezależna konstrukcja dachu oddzielona od „domków” pozwala 

na dopływ świeżego powietrza, naturalną wentylację oraz chroni przed przegrzaniem ścian. 

Nad pomieszczeniami rozpięta została jedynie siatka zapewniająca ochronę przed owadami. 

 Do budowy jednostek posłużono się pustakami wytwarzanymi ręcznie na miejscu. Zostały 

wykonane z cementu i piasku z pobliskiego kamieniołomu Cabo Rojo, 

                                                      
321 Lakou – to tradycyjny haitański układ wioskowy będący skupiskiem niewielkich domów rodziny 

wielopokoleniowej wokół centralnego dziedzińca. 
322 Opis autorski projektu zawarty w broszurze PDF. Por. Oficjalna storna internetowa pracowni – ABVM, 

Project Ti kay là, https://static1.squarespace.com/static/5a69f6d48fd4d2c62eaccf76/t/5d1fb7ffac694d0001676b

98/1562359943267/TI+KAY+LA%27.pdf, dostęp: 01.05.2021]. 

https://static1.squarespace.com/static/5a69f6d48fd4d2c62eaccf76/t/5d1fb7ffac694d0001676b98/1562359943267/TI+KAY+LA%27.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a69f6d48fd4d2c62eaccf76/t/5d1fb7ffac694d0001676b98/1562359943267/TI+KAY+LA%27.pdf


160 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.  50. Sierociniec Ti kay là, Bonaventura Visconti di Modrone (ABVM), Anse-à-pitres, Haiti, 2016: 

○↑ wnętrze pokoju, fot. Cappelletti M.; 

○↓← rzut, rys. ABVM; 

○↓→ diagram ilustrujący schemat działania naturalnej wentylacji oraz wykorzystania energii słonecznej, 

rys. ABVM. 
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następnie zostały poddane suszeniu na słońcu. Ich wewnętrzną, puste przestrzeń zalewano zaprawą. 

Jedynie wnętrza pomieszczeń oraz fasady od strony frontowej zostały otynkowane. Sierociniec 

umieszczony został na żelbetowej płycie na kamiennej podmurówce. Takie rozwiązanie 

ma dodatkowo wzmacniać trwałość struktury oraz chronić budynek przed zalewaniem podczas 

obfitych w opady dwóch pór deszczowych w roku.  

 Budowie towarzyszyły liczne problemy, które niejako samoczynnie wymusiły wdrożenie 

stosownych technologii polegających na konieczności budowy w nieskomplikowany sposób, 

najprostszymi metodami. Wynikały one z kilku czynników. Należały do nich: brak prądu (stare 

generatory się psuły), organizacja logistyki (w Haiti większość materiałów budowlanych – poza 

cementem i piaskiem do płyty fundamentowej oraz produkcji pustaków – było niedostępnych 

i trzeba było niemal wszystko przywozić z oddalonej o 300 km stolicy Dominikany), problemy 

na granicy spowodowane trudnościami z odprawą celną oraz długim oczekiwaniem na granicy 

(napięte stosunki dyplomatyczne obu państw)323. Awarie starych maszyn spowodowały to, 

że niemal wszystkie prace musiały być wykonywane na miejscu ręcznie. Nawet mieszanki 

wibrowano w ten sposób. Przy budowie zatrudnieni byli jedynie miejscowi pracownicy oraz 

rzemieślnicy, co przyczyniło się do bezpośredniego współuczestnictwa społeczności przy budowie 

obiektu. 

 Nowy zespół mieszkalny Ti kay là zlokalizowany został w północno–zachodniej części działki 

w pobliżu w istniejącego obiektu mieszczącego kuchnię, jadalnię oraz przychodnię, a także 

budynku z toaletą kompostującą oraz magazynu. Głównym celem pracowni architektonicznej 

ABVM jest skupianie się na kwestiach społecznych i propagowaniu idei zrównoważonej 

architektury324. Projektanci wierzą w moc wpływania za pomocą architektury na życie ludzi, a co 

za tym idzie polepszania ich warunków325. Cecha stosowności architektury wydaje się być 

wyrażoną w powiązaniach projektu z miejscowymi tradycjami budowania, wykorzystaniu 

dostępnym lokalnie materiałów budowlanych, uwzględnieniu warunków klimatycznych oraz 

potencjalnych zagrożeń katastrofami naturalnymi. 

 

                                                      
323 Aimar F., Architettura (e) etica: l’orfanotrofio ad Haiti di Bonaventura Visconti di Modrone, Teknoring.com, 

08.07.2016, https://www.teknoring.com/news/progettazione/architettura-e-etica-lorfanotrofio-ad-haiti-di-

bonaventura-visconti-di-modrone/ [dostęp: 30.04.2021]. 
324 Informacje zawarte w broszurze pt. Taking action through architecture. Por. Oficjalna strona internetowa 

pracowni – ABVM, Taking action through architecture, [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://static1.squarespace.com/static/5a69f6d48fd4d2c62eaccf76/t/5bc35a4271c10bab9f34608c/15395294082

49/Brochure+ABVM+Studio.pdf, dostęp: 30.04.2021]. 
325 Ibidem. 

https://www.teknoring.com/news/progettazione/architettura-e-etica-lorfanotrofio-ad-haiti-di-bonaventura-visconti-di-modrone/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/architettura-e-etica-lorfanotrofio-ad-haiti-di-bonaventura-visconti-di-modrone/
https://static1.squarespace.com/static/5a69f6d48fd4d2c62eaccf76/t/5bc35a4271c10bab9f34608c/1539529408249/Brochure+ABVM+Studio.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a69f6d48fd4d2c62eaccf76/t/5bc35a4271c10bab9f34608c/1539529408249/Brochure+ABVM+Studio.pdf
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WARUNKI NATURALNE 

 

Osobiście odczuwam dyskomfort z tym, 

co nazwałbym dekontekstualizacją [decontextualization]. 

Czuję się nieswojo, jeśli architekt dobrowolnie/świadomie 

poszukuje konfliktu z otoczeniem. Uważam to za niestosowne. 

Aga Khan IV książę Karim al-Husseini326 

 

Ruch Stosownej Technologii kładzie szczególny nacisk na adekwatne dobieranie i dostosowanie 

komponentów architektury do lokalnych potrzeb oraz warunków naturalnych. Drugie dotyczą 

przede wszystkim miejsca oraz środowiska. Wobec miejsca stosowność objawia się 

w dostosowaniu budynku do panującego klimatu oraz lokalnego kontekstu. Prezentuje się to 

między innymi poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, orientację budowli (uwzględniającą strony 

świata, kierunki wiatrów itp.), jak również poprzez dobór adekwatnych materiałów, konstrukcji, 

formy czy rozwiązań technicznych oraz technologicznych. Dla przykładu – przez wielu rzeczników 

ruchu ST oraz architektów327 – od dekad poddawane jest krytyce masowe wykorzystywanie 

prefabrykowanych bloczków betonowych w krajach rozwijających się. Zwraca się uwagę 

na relatywnie wysoki koszt ich produkcji, konieczność importu oraz nieodpowiednie parametry 

wobec panujących warunków klimatycznych w krajach południowych. Nierzadko budowle z tego 

materiału przekrywane zostają blachą falistą o niewielkim kącie nachylenia, która potęguję 

przegrzewanie się wnętrza. Źródła tego zainteresowania należy doszukać w „micie solidności” 

architektury kolonialnej. Jedną z bodaj najczęściej pojawiających się wytycznych w literaturze 

dotyczącej ST328 jest propagowanie lokalnego materiału. Szczególne zainteresowanie wzbudziło 

zastosowanie w krajach południa cegły z zmieni. Popularyzowana przez Hassana Fathy’ego (s. 57) 

tradycyjna technologia (a obecnie promowana przez wiele architektów oraz organizacji329) polegała 

na wykorzystaniu ziemi/błota/gliny do budowy konstrukcji ścian, sklepień oraz kopuł. Taka 

technologia polega na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach ziemi z cementem. Następnie 

odbywa się ręczne formowanie cegieł lub umieszczenie mieszanki w formach w celu wytłoczenia 

bloczków. Powstałe cegły są następnie suszone na słońcu, na którym uzyskują swoją twardość oraz 

wytrzymałość. Takie bloczki bywają różnie nazywane – adobe, banco bądź mud brick. Prostota 

produkcji ziemnych bloczków (tzw. surówki) sprzyja angażowaniu miejscowej społeczności. Przez 

to także ma wpływ na ich życie, co uchodzi za jednej z istotnych wymiarów ruchu ST. Jest bardzo 

                                                      
326 Jodidio P., op. cit., s. 39. 
327 Wymień należałoby takie postacie jak Hassan Fathy, Diébédo Francis Kéré, Albert Faus, Emilo Caravatti, 

Mariam Kamara. 
328 Szerzej o tej technologii rozpisują się m.in.: H. Fathy, Architecture…, s. 24–39; oraz Rybczyński W., op. cit., 

s. 135–137. 
329 Np. Stowarzyszenie Association la Voûte Nubienne, LEVS Architekten, Diébédo Francis Kéré, Albert Faus, 

Sharon Davis Design, caravatti_caravatti architetti. 
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prosta w produkcji, tania i pozwala na prefabrykację. Nie wymaga żadnych skomplikowanych 

narzędzi, technik, dostępu do prądu itp. Ważnym nadmienienia jest także fakt wykorzystywania 

odpowiednich urządzeń do ich produkcji. Sprzęt o nazwie Cinva-Ram opracowany w 1956 r. przez 

inż. Raúla Ramirez’a pozwala na manualne wytłaczanie bloczków ziemnych. Był popularyzowany 

oraz wykorzystywany w krajach rozwijających się – na początku Ameryki Południowej, później 

Afryki. Jego szerokie zastosowanie oraz prostota obsługi sprzyjała przyspieszeniu procesu budowy. 

Zgodnie z założeniem ruchu ST Cinva-Ram nie był produkowany w państwach rozwiniętych 

gospodarczo, lecz jego produkcja odbywała się w takich miejscach jak Gwatemala, Tanzania, 

Mozambik czy Meksyk330. Obecnie wdrażane są podobne produkty do wytłaczania cegieł 

opracowywane przez współczesnych inżynierów oraz samych projektantów jak np. Hydraulic 

Compressed Earth Block (HCEB; s. 139) czy Compressed Earth Blocks (CEB; s. 157). Banglijski 

architekt Kashef Mahboob Chowdhury podkreśla: „(…) w przeciwieństwie do innych form sztuki 

takich jak malarstwo czy film, architektura jest na zawsze związana z miejscem, w którym się 

znajduje: z klimatem, florą, fauną oraz jego ludźmi. W mojej pracy nie istnieje większa potrzeba 

aniżeli «zakorzenienie» architektury i pozwolenie jej «rozrosnąć się», lub scalić i osadzić 

w swoim kontekście”331. 

  Architektura stosowna to architektura zrównoważona pod względem środowiskowym. 

Zgodnie z założeniami ruchu ST technologie powinny być przyjazne środowisku, powodujące jak 

najmniejszy negatywny na nie wpływ332. Kładziony jest również nacisk na maksymalne 

wykorzystanie do budowy dostępnych materiałów (czasami już wcześniej wykorzystanych jako 

do ponownego użycia w ramach tzw. idei reuse) pochodzących z odległości o niewielkim 

promieniu od inwestycji. Ma to także związek z troską o środowisko oraz minimalizacją odpadów. 

Ważne by materiały były tanie, przyjazne naturze, możliwie najmniej przetworzone, dostępne 

lokalnie i pozwalające na obróbkę przez niewykwalifikowanych robotników oraz przyszłych 

użytkowników. 

 Już Schumacher zwracał szczególną uwagę na energię – „Można by powiedzieć, że energia jest 

dla świata maszyn tym, czym świadomość jest dla świata ludzi Jeśli zawodzi energia, zawodzi 

wszystko”333. W architekturze ST kładzie się nacisk na samowystarczalność. W projektach często 

stosowane są wspomniane tzw. twarde technologie takie jak – zbiorniki wodne oraz kanalizacyjne, 

instalacje zapewniające dostęp do sieci, filtry wody, studnie głębinowe, cysterny do zbierania 

deszczówki itp. Robi się użytek z takich urządzeń sanitarnych jak np. toalety kompostujące, 

oczyszczalnie. Posługuje się technologiami umożliwiającymi wytwarzanie oraz wykorzystywanie 

energii jak m.in. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, urządzenia wykorzystujące energię 

                                                      
330 Rybczyński W., op. cit., s. 137. 
331 The luxury of light and shadows, Uncubemagazine.com, 07.02.2013, 

https://www.uncubemagazine.com/blog/8435505 [dostęp: 27.04.2021]. 
332 Willoughby K. W., op. cit., s. 299. 
333 Schumacher E. F., op. cit., s. 140. 

https://www.uncubemagazine.com/blog/8435505
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wiatrową, generatory prądu, instalacje wykorzystujące biogaz itp. W celu ograniczenia stosowania 

energochłonnych urządzeń takich jak np. urządzenia klimatyzacyjne (w krajach rozwijających się 

wciąż w wielu miejscach brakuje dostępu do prądu, bądź jego moc nie jest wystarczająca) 

propaguje się naturalne, znane od wieków tradycyjne rozwiązania takie jak: wentylacja krzyżowa, 

chwytacze/łapacze wiatrów, zbiorniki wodne obniżające temperaturę powietrza, zacienione atria, 

arkady, podwójne warstwy ścian z pustką wentylacyjną itp. Stosowną technologię cechuje 

różnorodność bazy technologicznej334. Jest oparta zarówno na technologiach tradycyjnych, 

alternatywnych, technologiach głównego nurtu oraz nowoczesnych. Wszystko to ma na celu dobór 

najbardziej adekwatnych rozwiązań projektowych. 

 

                                                      
334 Willoughby K. W., op. cit., s. 292–293. 
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il.  51. Sierociniec Falatow Jigiyaso, F8 architecture, Gérard Violante, Dialakoroba, Mali, 2012: 

○↑ widok elewacji od strony zachodniej, fot. Bjelobaba V.; 

○↓ widok od strony dziedzińca, fot. Bjelobaba V. 
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Sierociniec Falatow Jigiyaso – F8 architecture (architektura), Gérard Violante 

(proj. instalacji) 

(Dialakoroba, Mali, 2012) 

 

Sierociniec projektu grupy F8 architecture powstał poza granicami wioski Dialakoroba. Znajduje 

się w miejscu odosobnionym, w odległości około 50 km od stolicy Mali – Bamako. Z uwagi 

na lokalizację, pustynny klimat odznaczający się ekstremalnie gorącymi i suchymi warunkami oraz 

problemy, z którymi boryka się ta część Mali – m.in. brakeim dostępu do bieżącej wody, sieci 

kanalizacyjnej, elektrycznej itp. – projektanci stanęli przed zadaniem zaprojektowania kompleksu 

funkcjonującego jako samowystarczalny335. Za inspirację do stworzenia architektury odpowiedniej 

względem wymagających warunków klimatycznych oraz doboru adekwatnych rozwiązań 

posłużyły tradycyjne techniki wykorzystywane w budownictwie regionu sub-saheliańskiego. 

Zostały wsparte współczesnymi technologiami i rozwiązaniami. Należy dodać, że ze względu 

na ograniczony budżet architekci nie mogli pozwolić sobie na zastosowanie kosztownych, również 

w eksploatacji systemów takich jak np. instalacje klimatyzacyjne. 

 Zakres projektu objął pomieszczenia mieszkalne, centrum medyczne, pomieszczenia 

administracyjne, kuchnię z jadalnią, zaplecza sanitarne, place zabaw, dwie sale lekcyjne i salę 

komputerową. Całość ma zapewniać godne warunki mieszkalne, dostęp do edukacji oraz opiekę 

nad osieroconymi dziećmi. Dodatkowo pozwala kształcić się podopiecznym w zakresie 

praktycznych zajęć jak ogrodnictwo oraz hodowla ryb. 

 Sięgając do tradycji budowania osad w Mali oraz zachodnio-afrykańskiej architektury 

projektanci z F8 architecture zaproponowali rozmieszczenie budynków wokół przestrzeni 

przypominającej kształtem wewnętrzny dziedziniec. W parterowej części obiektów – miejscach 

najbardziej zacienionych, a co za tym idzie najchłodniejszych – usytuowane zostały pokoje 

mieszkalne oraz ww. pomieszczenia towarzyszące. Klasy oraz tarasy zlokalizowane zostały 

nad nimi tj. na pierwszym piętrze przyjmując półotwartą formę. To rozwiązanie zapewnia pełne 

przewietrzanie tych stref. W celu zapewnienia ochrony przed słońcem i przegrzewaniem fasad 

budynków całość przykryto dachami, których obrys sięga znacznie poza granice ścian. Dachy 

przykryte blachą falistą wspiera konstrukcja stalowych kratownic. 

 Do budowy sierocińca posłużono się materiałami stanowiącymi połączenie tradycyjnych oraz 

współczesnych rozwiązań. Zastosowano powszechnie dostępne w Mali betonowe pustaki 

o przekroju w kształcie litery „H”. Innowacyjnym rozwiązaniem było wypełnienie w nich pustych 

przestrzeni tradycyjną dla tego regionu Afryki mieszanką mułu/ziemi/gliny i łusek zbożowych – 

tzw. banco. Banco posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne. Wykorzystanie 

                                                      
335 Wypowiedź jednego z architektów projektu Oliviera Desza w filmie prezentującym projekt na Biennale 

Architektury w Wenecji w 2014 r. zrealizowanym przez „Le support visuel ™”. Zob. l'orphelinat Falatow 

Jigiyaso, YouTube (kanał: le support visuel ™), 2014, https://www.youtube.com/watch?v=-gsbRnvEdPc 

[dostęp: 12.06.2019]. 

https://www.youtube.com/watch?v=-gsbRnvEdPc
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il.  52. Sierociniec Falatow Jigiyaso, F8 architecture, Gérard Violante, Dialakoroba, Mali, 2012: 

○↑ widok z tarasu służącego jako otwarta sala lekcyjna., fot. Bjelobaba V.; 

○↓← sytuacja, rys. F8 architecture; 

○↓→ rzut, rys. F8 architecture. 
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do budowy banco to zasługa konsultacji pomiędzy architektami, a malijskim inżynierem, który 

zaproponował wspomniane rozwiązanie zamiast stosowanych w Mali ścian tylko z cegły mułowej 

(np. zastosowanych przy budowie Wielkiego Meczetu w Mopti) lub tylko z (przegrzewających się 

w tym klimacie) bloczków betonowych336. „Projekt ten był również naznaczony wymianą wiedzy 

i know-how. Firma budowlana była naprawdę zaangażowana w ten proces, wykraczając poza to, 

z czym zwykle borykamy się podczas prac budowlanych”337 – podkreślają projektanci. 

 Od strony zachodniej, czyli w miejscu gdzie gorące promienie słońca najmocniej opierają się 

na elewacjach, zastosowano dodatkową warstwę izolacyjną. Kamienne gabiony – o grubości 50 cm 

z rozdrobnionych kawałków lokalnych skał utrzymanych za pomocą drucianej siatki – służą jako 

zewnętrzna warstwa osłonowa na fasadach. 

 W celu zapewnienia samowystarczalności obiektowi pod kątem energii elektrycznej na dachach 

usytuowano panele fotowoltaiczne. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty w sierocińcu działają dzięki 

energii pozyskanej z ich działania. Woda gruntowa pompowana jest ze studni z głębokości 70 m. 

Projekt gospodarowania ściekami – za który odpowiadał francuski inżynier Gérard Violante – 

ma charakter innowacyjny jako pierwsza tego typu realizacja na terenie Mali. Jej zasada działania 

opiera się przede wszystkim na eliminacji zagrożenia zanieczyszczenia ściekami wód gruntowych. 

Ścieki są przetwarzane przez zaprojektowaną przezeń oczyszczalnię. Pierwszym etapem 

jest filtracja przez komorę fermentacyjną, która umożliwia osadzanie zawiesin. Drugim etapem jest 

działanie tzw. biofiltru, który filtruje pozostałą cześć przez warstwę piasku w celu oczyszczenia 

wody. Następnie oczyszczona woda prowadzona jest do otwartego stawu wykorzystywanego 

do hodowli ryb. Nadwyżka wody (około 4 m³) jest następnie wykorzystywana w rolnictwie 

i ogrodnictwie338. 

 Dzięki zastosowaniu pasywnych rozwiań architektom udało się uzyskać w sezonie ciepłym 

różnicę temperatury pomiędzy panującą na zewnątrz, a we wewnętrzach sięgającą nawet 20°C339. 

Dodatkowo kompleks funkcjonuje jako samowystarczalny. W rezultacie stosowność architektury 

objawiać się ma w inspiracji lokalnymi technikami i tradycjami, jak również przyjęciu 

innowacyjnych rozwiązań w celu adekwatnej odpowiedzi projektowej względem panujących 

warunków klimatycznych. 

                                                      
336 Informacja pochodzi z opisu autorskiego projektu. Por. Falatow Jigiyaso Orphanage / F8 architecture + 

Gérard Violante, Archdaily, 27.08.2014, https://www.archdaily.com/540135/falatow-jigiyaso-orphanage-f8-

architecture-gerard-violante [dostęp: 10.06.2019]. 
337 Wypowiedź jednego z architektów projektu Pierre-Emmanuela Huardela w filmie prezentującym projekt 

na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 r. zrealizowanym przez „Le support visuel ™”. Zob. l'orphelinat 

Falatow…, [dostęp: 12.06.2019]. 
338 Informacja pochodzi z opisu autorskiego projektu. Por. Falatow Jigiyaso Orphanage / F8 architecture + 

Gérard Violante, Archdaily, op. cit. 
339 Badania przeprowadzono w porze suchej w miesiącu kwietniu. Informacja wg opisu autorskiego projektu. 

Por. Ibidem. 

https://www.archdaily.com/540135/falatow-jigiyaso-orphanage-f8-architecture-gerard-violante
https://www.archdaily.com/540135/falatow-jigiyaso-orphanage-f8-architecture-gerard-violante
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il.  53 Szkoła średnia w kompleksie Bangre Veenem, Albert Faus, Péyiri (gmina Koudougou), Burkina Faso, 2019: 

○↑ widok od strony zachodniej na elewacje i wewnętrzny korytarz, fot. Villalba M.; 

○↓ wnętrze sali lekcyjnej, fot. Villalba M. 



171 

 

Szkoła średnia w kompleksie Bangre Veenem – Albert Faus 

(Péyiri, gmina Koudougou, Burkina Faso, 2019) 

 

Wioska Péyiri znajduje się w obrębie terytorium należącym do strefy klimatycznej sudano-

sahelskiej. Zrealizowana została w niej szkoła projektu Alberta Fausa. Region sahel to teren płaski 

charakteryzujący się klimatem półsuchym, w którym 9–10 miesięcy w roku panuje gorąca pora 

sucha, natomiast 2–3 miesiące pora deszczowa (od lipca do września). Postępująca dezertyfikacja, 

niedobór wody pitnej oraz nawiedzające susze stanowią znaczne wyzwania dla mieszkańców 

tej strefy, jak również projektantów starających się stosownie odpowiedzieć projektowo na wyżej 

wymienione wyzwania. Wartym wspomnienia jest także fakt, że rozbudowa kompleksu Bangre 

Veenem w Péyiri powstała z inicjatywy organizacji pozarządowej Le Soleil dans la Main340 

przy współpracy z miejskim ratuszem Koudougou. Projekt wpisał się w podjętą przez Ministerstwa 

Edukacji Burkina Faso inicjatywę w walce przeciwko przedwcześnie kończącym naukę uczniom 

oraz przekształceniu szkół o różnych etapach edukacji w zintegrowane kompleksy szkolne 

zapewniające edukację od przedszkola do szkoły średniej. Burkina Faso pozostaje krajem, 

w którym wskaźnik zapisów do szkół należy do jednych z najniższych na świecie. Przyczyn tego 

należy upatrywać się między innymi w wysokim wskaźniku ubóstwa gospodarstw domowych oraz 

braku odpowiedniej infrastruktury, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

 Projekt hiszpańskiego architekta objął rozbudowę zespołu szkół Bangre Veenem. W północnej 

części kompleksu jego autorstwa znalazł się budynek szkoły średniej oraz zespół obiektów 

pomocniczych takich jak stołówka, szatnie dla personelu, budynek administracyjny (w budowie), 

sanitariaty, zbiornik na wodę oraz strefa z boiskami. Szkoła składa się z 10 sal lekcyjnych, 

usytuowanych równolegle w dwóch rzędach oraz strefy zaplecza dla nauczycieli zlokalizowanej 

w centralnej części. W celu ochrony przed słońcem budynek ustawiony został na osi wschód–

zachód, co minimalizuje ingerencję bezpośredniego padania promieni słonecznych na elewacje. 

Nad całością, niczym rozpięty baldachim, unosi się dwuspadowy dach. Jego ażurowa konstrukcja 

z profili stalowych o prostokątnych przekrojach zwieńczona została blachą trapezową. Między 

dwoma rzędami klas przez całą długość szkoły przebiega główny ciąg komunikacyjny. 

Tę przestrzeń doświetlają otwory w dachu. Układ pomieszczeń rozdzielony na pięć niezależnych 

brył, podwójny dach (tzw. double roof) uniesiony nad nimi i otwarty ciąg komunikacyjny sprzyjają 

działaniu naturalnej wentylacji w przestrzeniach ogólnodostępnych, a co za tym idzie również 

i w salach lekcyjnych. Dodatkową zaletą podwójnego dachu jest stworzenie nietuzinkowej, 

zadaszonej przestrzeni wewnętrznej sprzyjającej integracji. 

 Konstrukcja, układ stref oraz wnętrza klas również zaprojektowane zostały w taki sposób,

                                                      
340 Le Soleil dans la Main – to luksemburska organizacja pozarządowa działająca głównie na terenie Burkina Faso, 

której misją jest wspieranie społeczeństwa w rozwoju, ochrona dzieci i zapewnianie równego dostępu do 

edukacji. Por. Oficjalna strona internetowa organizacji – Le Soleil dans la Main, https://asdm.lu 

[dostęp: 24.06.2021]. 

https://asdm.lu/
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il.  54. Szkoła średnia w kompleksie Bangre Veenem, Albert Faus, Péyiri (gmina Koudougou), Burkina Faso, 2019: 

○↑ widok od strony zachodniej na elewacje, fot. Villalba M.; 

○↓← aksonometria, rys. Faus A.; 

○↓→ rzut, rys. Faus A. 
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aby możliwie najstosowniej za pomocą pasywnych rozwiązań sprostać wyzwaniom upalnego 

klimatu Burkina Faso. Ich stropy stanowią ceglane sklepienia rozpięte na stalowych 

dwuteownikach. Sklepienia jednakże nie dochodzą do bocznych ścian oraz miejscami zostały 

„rozcięte” około 20 cm szczelinami, co ma na celu wspomaganie naturalnego przepływ powietrza. 

Dodatkową ich funkcją jest doświetlenie naturalnym światłem przestrzeni lekcyjnych. W celu 

wspomożenia działania naturalnej krzyżowej wentylacji klas w ścianach zewnętrznych i od strony 

wewnętrznego korytarza pojawiały się ażurowe wątki z przekręconych o 45° względem 

płaszczyzny ściany cegieł, a w drzwiach oraz oknach umieszczono stalowe żaluzje. 

 Do budowy szkoły posłużono się w głównej mierze suszonymi na słońcu, prasowanymi 

cegłami z ziemi. Ciekawostkę stanowi fakt, że podczas zwiedzania zabytkowego meczetu 

Dioulassoba Faus dowiedział się, że w przeszłości suszoną cegłę impregnowano tzw. masłem 

shea341 (vitellaria paradoxa). To olej roślinny uzyskiwany z pestek owoców lokalnego masłosza 

parka tzw. drzewa masłowego, który obecnie używany jest w kuchni afrykańskiej jako olej jadalny, 

a w kosmetykach jako środek nawilżający. Jego działanie zmniejszenia absorbcję wilgoci oraz 

nasiąkliwości wodą, które w okresie deszczowym mają destrukcyjny wpływ dla materiałów 

z gliny/ziemi. Do produkcji cegieł Faus dodaje mieszankę cementu z dodatkiem 5% wspomnianego 

masła shea, co ma na celu wzmocnienie ich właściwości wytrzymałościowych oraz trwałości. 

 W projekcie zagospodarowania terenu wokół budynku uwzględnione zostały liczne nasadzenia 

drzew i krzewów w celu zapewnienia możliwie jak największej ilości cienia, a co za tym idzie 

zmniejszenia temperatury oraz redukcji zapylenia suchego saheliańskiego powietrza. 

 W odpowiedzi na wymagające warunki klimatyczne oraz mocno ograniczonym dostęp 

do materiałów budowlanych Faus w swojej twórczości sięga do miejscowych tradycji budowania, 

które charakteryzują się prostymi technikami wykonawczymi. Tworzona przez Fausa architektura 

na kontynencie afrykańskim cechuje się prostotą i racjonalizmem. Powstaje przy wykorzystaniu 

lokalnych materiałów o odpowiednich właściwościach bioklimatycznych względem panującego 

klimatu. Tradycyjne lokalne techniki budowlane łączy ze współczesnymi. Architekturę stosowną 

zdaniem Fausa wyrażają słowa: „Architektura musi znaleźć nowe języki zgodne ze środowiskiem 

fizycznym, społeczno-ekonomicznym i kulturowym, w którym się znajduje. Tradycja budowlana 

Burkina Faso oferuje szeroką gamę architektury, z bogactwem form i przestrzeni (…)”342. 

 

 

                                                      
341 Faus A., The Boundary… [dostęp: 10.04.2021]. 
342 Ibidem. 
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il.  55. Szpital Friendship Satkhira, Kashef Chowdhury/URBANA, Shyamnagar Upazila, Bangladesz, 2018; 

○↑ widok z lotu ptaka, fot. Salman A.; 

○↓ wnętrza kompleksu, fot. Salman A. 
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Szpital Friendship Satkhira – Kashef Chowdhury/URBANA 

(Shyamnagar Upazila, Bangladesz, 2018) 

 

Bangladesz pozostaje jednym z najbiedniejszych oraz najgęściej zaludnionych państw świata. 

Dodatkowo bardzo gorący i wilgotny klimat jest jednym z powodów, dla których wykonane 

ze skromnym materiałów budynki ulegają szybszej degradacji. Dla mieszkańców Shyamnagar 

w regionie Satkhira większość problemów związanych jest właśnie z wodą. Ulewy w porze 

deszczowej zamieniają setki rzek Bangladeszu w destrukcyjne siły stale stwarzając ryzyko 

gwałtownych powodzi. Podnoszący się poziom rzek powoduje zasolenie wód (co związane jest 

z bliskością Zatoki Bengalskiej), a co za tym idzie wpływa destrukcyjnie na uprawy ryżu, przy 

których praca stanowi podstawę utrzymania większości mieszkańców. Zanieczyszczone rzeki 

implikują ograniczenia z dostępnością do wody pitnej. W tym regionie architektura winna w 

stosowny sposób odpowiadać na specyfikę klimatu miejsca. 

 Zleceniodawcą projektu nowego szpitala była pozarządowa organizacja Friendship343, która 

od lat organizuje pomoc medyczną Banglijczykom. Do tej pory Friendship służyło mieszkańcom 

regionu za pomocą mobilnego szpitala na statku, który przepływał z jednej miejscowości 

do kolejnej. Zdaniem banglijskiego architekta – Chowdhury’ego, odpowiedzialnego za to zlecenie, 

stosowność architektury można uzyskać poprzez zakorzenienie jej w historii wraz „z silnym 

naciskiem na klimat, materiały i kontekst – zarówno naturalny, jak i społeczny”344. Nad projektami 

pracuje długo prowadząc szereg badań i analiz, a cechuje je doza innowacyjności i oryginalnego 

wyrazu345. Projekt szpitala Satkhira może zaskakiwać w krajobrazie zalanych wodą pól uprawnych 

ryżu. Tworzy zaskakującą enklawę na kształt wygrodzonego, o zwartej zabudowie, miasta. 

Przywołuje skojarzenie z historyczną zabudową średniowiecznych ośrodków odznaczając się 

wewnętrznymi dziedzińcami, kameralnymi podcieniami, nieregularnym układem uliczek oraz 

budynkami o zróżnicowanej gabarytami architekturze. Na taki układ wpłynęło wiele czynników. 

Jednymi z istotniejszych były wymagane strefowanie oddziałów szpitalnych, kontrola dostępu 

w różnych punktach oraz stosowność uwzgledniająca warunki klimatyczne. Szereg dziedzińców 

i podcieni gwarantuje cień oraz wpiera naturalną wentylację, utrzymując w pomieszczeniach chłód. 

Zastosowanie lokalnej cegły o zróżnicowanych wątkach pomaga budynkowi wtopić się 

w otoczenie. Jednocześnie wzmacnia jego odporność na monsuny i deszcze względem 

powszechnie stosowanych konstrukcji z bambusa oraz gliny. Istotną rolę w projekcie spełnia 

                                                      
343 Organizacja NGO Friendship służy mieszkańcom Bangladeszu organizując szpitale oraz zapewniając dostęp do 

opieki zdrowotnej, pomoc w przypadku katastrof. Jej celem jest także budowanie potencjału i rozwój 

gospodarczy, wzmacnianie odporności na zmiany klimatyczne, zapewnienie edukacji, integrację, dostęp do 

praw oraz ochrona kultury. Pięcioma filarami Friendship są: ratowanie życia, adaptacja klimatyczna, 

wzmocnienie [lokalnej wspólnoty], łagodzenie ubóstwa, droga przyjaźni. Por. Oficjalna strona internetowa 

organizacji – Friendship, https://friendship.ngo/what-we-do/ [dostęp: 27.04.2021]. 
344 Oficjalna strona internetowa – Kashef Chowdhury/URBANA, https://kashefchowdhury-

urbana.com/home.html# [dostęp: 27.04.2021]. 
345 Ibidem. 

https://kashefchowdhury-urbana.com/home.html
https://kashefchowdhury-urbana.com/home.html
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il.  56. Szpital Friendship Satkhira, Kashef Chowdhury/URBANA, Shyamnagar Upazila, Bangladesz, 2018: 

○↑ widok na jeden z dziedzińców, fot. Salman A. 

○↓← rzut kompleksu, rys. Kashef Chowdhury/URBANA; 

○↓→ aksonometria z osiami wyznaczającymi strefowanie oraz komunikację, rys. Kashef Chowdhury/URBANA. 
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przepływający przez środek założenia wodny kanał. Niczym meandrująca przez środek miasta 

rzeka służy za naturalną granicę uniemożliwiając swobodny dostęp do poszczególnych szpitalnych 

stref wymagających izolacji – np. przeznaczonych dla pacjentów, personelu medycznego 

czy obsługi. Dodatkowo to właśnie w kierunku kanału spływa w okresie opadów deszczówka, 

która następnie jest magazynowana na dwóch jego końcach w pokaźnych zbiornikach. 

Wprowadzenie do wnętrza wody odwołuje się także do lokalnego kontekstu, podnosi atrakcyjność 

wizualną przestrzeni oraz wpływa na warunki klimatyczne przestrzeni. Dominantę założenia 

stanowi monolityczna, ceglana wieża bez widocznych otworów. Mieści się w niej oczyszczalnia 

filtrująca wodę, która następnie wykorzystywana jest na potrzeby szpitala. 

 Lokalizację poszczególnych oddziałów oraz pomieszczeń, których specyfika zależna jest 

od danej funkcji, poprzedził szereg racjonalnych analiz w oparciu o charakter panujących 

warunków klimatycznych Shyamnagar. Dotyczyły m. in. kierunku wiatrów, kąta padania promieni 

słonecznych, wnikania odbitego światła od płaszczyzn (wody, ścian, posadzek) do wnętrz 

oddziałów w celu zapewnienia odpowiednich warunków. Dla przykładu pomieszczenia, które 

wymagały wyposażenia w system klimatyzacji – jak np. sale operacyjne – zostały zlokalizowane 

strefach bezwietrznych. Projekt szpitala uwzględnia w przyszłości możliwość rozbudowy o kolejne 

kondygnacje budynków w celu przyjęcia większej liczby pacjentów. 

 Wysokie wymagania inwestora, zaangażowanie projektanta i lokalnego przedsiębiorcy, który 

podarował ziemię na rzecz inwestycji, zastosowanie lokalnych materiałów oraz stosunkowo niski 

budżet zaowocowały charyzmatycznym dziełem. To racjonalna architektura, której nie sposób 

odmówić pewnych cech stosowności ruchu ST. „Bardziej interesuje mnie tożsamość regionalna niż 

narodowa”346 – podkreśla Chowdhury. Wydaje się, że tym projektem architekt nadał nową 

tożsamość tej części Shyamnagar odwołując się niejako do dziedzictwa modernistycznej 

banglijskiej architektury tworzonej przez Muzharul’a Islam’a oraz Louis’a Kahn’a. 

 

                                                      
346 Fragment wypowiedzi Kashef’a Chowdhury’go podczas wywiadu przeprowadzonego przez Christophe’a 

Catsaros’a. Por. Catsaros Ch., Archizoom Papers #3 • Entretien avec Kashef Chowdhury, “AA. L’Achitecture 

d’Aujourd’hui”, nr 431 (czerwiec), 2019 [dostępny w wersji elektronicznej: 

https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/archizoom-papers-3-entretien-avec-kashef-chowdhury/, dostęp: 

27.04.2021]. 

https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/archizoom-papers-3-entretien-avec-kashef-chowdhury/
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il.  57. Szkoła średnia, Architetti Senza Frontiere Italia, Roong (Prowincja Takeo), Kambodża, 2012–2018: 

○↑ widok na budynek szkoły (etap pierwszy) strony południowo–zachodniej, fot. Salce B.; 

○↓ widok na budynek szkoły (etap drugi) strony północno–wschodniej, fot. Architetti Senza Frontiere Italia. 
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Szkoła średnia – Architetti Senza Frontiere Italia 

(Roong, Prowincja Takeo, Kambodża, 2012–2018) 

 

Architetti Senza Frontiere Italia (ASF) jest włoskim oddziałem Architecture Sans Frontières 

International – niezależnej sieci zrzeszającej 33 organizacje non-profit zajmujące 

się projektowaniem na całym świecie dla społeczności żyjących w ubóstwie, osób 

marginalizowanych czy doświadczających klęsk żywiołowych. ASF odpowiada za projekt szkoły 

średniej w wiosce Roong znajdującej się na obszarze charakteryzującym się gorącym klimatem 

zwrotnikowym. Znajduje się w odległości około 50 km na południe od stolicy Phnom Penh. 

Pracując nad projektem architekci z ASF koncentrowali się „przede wszystkim na stworzeniu 

komfortowego środowiska dla prowadzenia zajęć i warsztatów, wykorzystując naturalne 

rozwiązania bioklimatyczne”347. Projekt szkoły podzielony został na dwa etapy. W pierwszej fazie 

zrealizowany został budynek szkoły składający się z sześciu sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniem 

sekretariatu i pokojem nauczycielskim. Przez długość całej elewacji (62,80 m) od strony 

zachodniej ciągnie się przestrzeń na kształt podcienia/poryku. Podcienie tworzy sekwencja 

prostopadłościennych fragmentów muru o różnych szerokościach wspierająca konstrukcję dachu. 

Szersze elementy ścian izolują klasy, zaś otwory otwierają portyk w kierunku zewnętrznego placu. 

Zadaszona strefa służy jako miejsce integracji, spotkań i zabaw. Daje cień, a w porze deszczowej 

chroni przed opadami. Zdaniem architektów projekt budynku szkoły nawiązuje do typologii 

tradycyjnych szkół w Kambodży o charakterystycznym podłużnym układzie z poprzedzającym 

porykiem348. Druga faza inwestycji objęła budowę obiektu otoczonego z czterech stron portykiem 

z kolejnymi klasami, salami warsztatowymi oraz częścią sypialnianą. Reszta obszaru działki 

dedykowana jest rekreacji i zajęciom sportowym (boiska). 

 Stosowność architektury miała objawiać się w doborze odpowiednich technologii, budulca oraz 

struktury budynku. Kompleks szkolny został zaprojektowany według zasady, w której to dostępny 

lokalnie materiał decyduje o finalnym doborze konstrukcji budynku. Ta zasada opiera się ona 

na czterech etapach: 1. Materiał budowlany (dostępna lokalnie ziemia) > 2. Element (bloczek 

z ziemi) > 3. Komponent (ściana z bloczków). > 4. System konstrukcji (ściana nośna) – tłumaczy 

zasadę działania Camillo Magni z AFS349. Architekci oceniają, że 75% materiałów wykorzystanych 

przy budowie pochodzi z Roong. Za budulec posłużyły wykonywane na miejscu suszone bloczki 

z ziemi. Widoczne ściany w kolorze czerwono-brunatnym stanowią konstrukcję nośną dla dachu, 

który został rozpięty na potrójnych, zespolonych bambusowych łodygach, które stanowią krokwie. 

                                                      
347 Fragment opisu autorskiego projektu umieszczony na oficjalnej stronie internetowej organizacji Architetti 

Senza Frontiere Italia. Por. Oficjalna strona internetowa – Architetti Senza Frontiere Italia, 

https://www.asfitalia.org/secondary-school-in-roong-village-2nd-phase [dostęp: 05.05.2021]. 
348 Wykład Camillo Magni z AFS wygłoszony w dniu 29.08.2018 w Audytorium Meganom w Moskwie (Rosja). 

Zob. Magni Camillo / Architectural realities, YouTube (kanał: Auditoria Meganom), 

16.04.2019, https://www.youtube.com/watch?v=fJ13trJZr7A [dostęp: 05.05.2021]. 
349 Ibidem. 

https://www.asfitalia.org/secondary-school-in-roong-village-2nd-phase
https://www.youtube.com/watch?v=fJ13trJZr7A
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il.  58 Szkoła średnia, Architetti Senza Frontiere Italia, Roong (Prowincja Takeo), Kambodża, 2012–2018: 

○↑ widok ze strefy podcienia szkoły, fot. Salce B.; 

○↓← plan zagospodarowania terenu, rys. Architetti Senza Frontiere Italia; 

○↓→ przekrój przez budynek szkoły, rys. Architetti Senza Frontiere Italia. 
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W celu redukcji absorbcji ciepła spowodowanego nagrzewaniem przez słońce spadek dachu został 

tak ukształtowany, aby pod jak najmniejszym kątem opierały się na nim promienie słoneczne. 

W czasie opadów kieruje deszczówkę w stronę magazynujących zbiorników. Szczytowa wysokość 

dachu przekracza pięć metrów od poziomu terenu, co sprzyja ucieczce gorącego powietrza 

z pomieszczeń klas. Nad ścianami nośnymi, a pomiędzy belkami bambusowymi, znajdują 

się otwory, które wspierają działanie wentylacji krzyżowej. Tym sposobem nagrzane powietrze pod 

połacią dachową naturalnie (za pomocą różnicy ciśnień) uchodzi na zewnątrz. Pomiędzy belkami 

bambusowymi rozpięte zostały plecione maty z liścia palmowego. Otwory okienne w ścianach 

wypełnione zostały jedynie łodygami bambusa tworząc ażurową strukturę na kształt brise-soleil. 

Umożliwiają swobodny przepływ powierza przez cały budynek wspierając wspomnianą wentylację 

krzyżową. Na zewnętrznych ścianach zastosowano tynk ziemny z dodatkiem cementu i pigmentów 

w celu zwiększenia odporność na destrukcyjne działanie ulewnych deszczy. We wnętrzach 

zastosowano tynk wapienny. 

 Za całość prac budowlanych odpowiadają miejscowi, głównie niewykwalifikowani robotnicy. 

Do budowy użyto materiałów niedrogich i lokalnie dostępnych. Za produkcję cegieł mułowych 

oraz przygotowania i obróbki bambusa odpowiadali lokali pracownicy. By przyspieszyć proces 

produkcji o charakterze rzemieślniczym została opracowana przez projektantów specjalna forma, 

dzięki której możliwe było wykonanie za jednym razem 16 bloczków ziemnych. Innowacyjnym 

rozwiązaniem było zastąpienie siatki zbrojeniowej przy wykonywaniu betonowej wylewki siatką 

wykonaną z bambusowych łodyg. Ułożono ją na poliuretanowej folii oddzielającej wylewkę 

od rodzimej gleby. Według Camillo Magni z ASF projekt szkoły i przyjęte rozwiązania nie 

są kwestią genius loci czy też „krytycznego neo-regionalizmu”350, lecz wynikają z pragmatycznego 

zanurzenia się w lokalnych realiach, problemach społecznych, ekonomicznych i fizycznych w celu 

budowania stosownych rozwiązań architektonicznych351. 

 

                                                      
350 Autorem pojęcia krytycznego regionalizmu jest Kenneth Frampton, którego zasadą jest „pośredniczenie w 

spotkaniu uniwersalnej cywilizacji i elementów utworzonych niebezpośrednio z osobliwości konkretnego 

miejsca”. Por. Frampton K., Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance, 

przeł. Stępniak Ł. [w:] Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, Hal Foster (red.), Seattle 1983. 
351 Magni C., Architettura antifragile, “Casabella”, nr 854 (październik), 2015, s. 27. 
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il.  59. Szpital pediatryczny Nijala, TAMassociati, Nijala (Darfur Południowy), Sudan, 2010: 

○↑ widok na elewację zachodnią, fot. Pantaleo R.; 

○↓ widok od strony dziedzińca szpitala, fot. Pantaleo R. 
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Szpital pediatryczny Nijala – TAMassociati 

(Nijala, Darfur Południowy, Sudan, 2010) 

 

TAMassociati jest włoskim studiem architektonicznym cenionym szczególnie za liczne realizacje 

projektów w krajach rozwijających. Projektanci byli także kuratorami włoskiego pawilonu podczas 

15. Międzynarodowych Biennale Architektury w Wenecji w 2016 roku352. Od lat współpracują 

z organizacją Emergency353, która zainicjowała powstania szpitala pediatrycznego w Nijala – 

stolicy regionu Darfuru Południowego. To miasto znajdujące się w strefie pustynnej, gdzie 

temperatury potrafią dochodzić do +50° C. Projektując w regionach trwających konfliktów, gdzie 

budżet jest napięty, zaawansowane technologie niedostępne, a klimat ekstremalny TAMassociati 

stosowność rozwiązań odnajdują w zrównoważeniu (sustainability). Zrównoważenie 

w architekturze – zdaniem twórców – oznacza prostotę oraz wyraża się w odpowiedzialnym 

projektowaniu i doborze stosownych technologii354. W swoich projektach proponują najprostsze 

rozwiązania, często zaczerpnięte z tradycyjnych, które nierzadko mogą się stać zaczynem 

innowacyjnych. Rezultatem tego podejścia w zrealizowanym szpitalu w Nijala są 

m.in. rozwiązania systemu chłodzenia budynku, działania wentylacji, projekt zieleni, redukcja 

zużywanej energii elektrycznej oraz projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

 Projekt zagospodarowania terenu szpitala zaczerpnięty został z zasady planowania 

tradycyjnego arabskich budynków z wewnętrznym dziedzińcem w środkowej ich części. Budynki 

szpitala usytuowano wokół wewnętrznego atrium, na którym rośnie sporych rozmiarów, leciwy 

baobab. Na cały kompleks składają się trzy przychodnie pediatryczne, poradnia kardiologiczna, 

sala radiologiczna, laboratorium analityczne, apteka i oddział szpitalny z 18 miejscami 

noclegowymi, magazyn, biura i kuchnia. Zielony ogród na dziedzińcu i przed wejściem do szpitala 

są nawadniane przez systemem filtrujący zużytą wodę ze szpitala. Racjonalna, prosta bryła 

budynku z niewielkimi otworami od strony przestrzeni publicznej otwiera się w kierunku dwóch 

dziedzińców z podcieniami (głównego i mniejszego w części wschodniej). Za sprawą 

bambusowych przesłon w podcieniach zminimalizowane zostały powierzchnie ścian budynku 

wystawione na bezpośrednie działanie słońca. Takie rozwiązanie sprzyja także swobodnemu 

przepływowi powietrza. Jednym z innowacyjnych rozwiązań był projekt ścian budynku 

w technologii dwuwarstwowej. Pomiędzy nośną ścianą zewnętrzną (na grubości dwóch cegieł), 

                                                      
352 W 2016 r. tematem przewodnim 15. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji było hasło 

„REPORTING FROM THE FRONT” [„Raporty z frontu"]. Więcej informacji – przypis nr 4. 
353 EMERGENCY jest organizacją humanitarną powstałą we Włoszech, której działania skupiają się głównie na 

niesieniu pomocy cywilnym ofiarom wojny i ubóstwa. Pracuje w 18 krajach, budując szpitale, ośrodki 

chirurgiczne, ośrodki rehabilitacji, ośrodki pediatryczne, przychodnie, przychodnie mobilne, ośrodki 

położnicze i kardiochirurgiczne. Por. Oficjalna strona internetowa – EMERGENCY, https://en.emergency.it/ 

[dostęp: 08.05.2021]. 
354 Fragment opisu autorskiego projektu Szpitala Pediatrycznego w Nijala. Por. Nyala Emergency NGO Paediatric 

Clinic / TAMassociati, ArchiDatum, 27.03.2016, http://archidatum.com/projects/nyala-emergency-ngo-

paediatric-clinic-tamassociati/ [dostęp: 07.05.2021]. 

https://en.emergency.it/
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il.  60. Szpital pediatryczny Nijala, TAMassociati, Nijala (Darfur Południowy), Sudan, 2010: 

○↑ wnętrze sali szpitalnej, fot. Pantaleo R; 

○↓ aksonometria ukazująca schemat działania wentylacji w szpitalu, rys. TAMassociati. 
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a ścianą wewnętrzną (grubość 1 cegły) znajduje się szczelina, która pełni funkcję komory 

wentylacyjnej. Nagrzane słońcem ściany oddają ciepło podgrzewając powietrze w pustce, które 

następnie ucieka do góry w przestrzeń miedzy stropem a dachem. Do budowy ścian użyto lokalnie 

wypalanych cegieł, które następnie otynkowano. Za konstrukcję stropów posłużyła 

najpopularniejsza technologia w Nijala tzw. jagharsch (od słowa harch, które w języku arabskim 

oznacza łuk). Zasada jej działania polega na gęstym rozmieszczeniu sklepień ceglanych 

o niewielkich rozpiętościach wspartych na stalowych belkach z dwuteowników. Przestrzeń 

przypominająca poddasze funkcjonuje jak komora wentylacyjna chroniąc pomieszczenia niżej 

przed przegrzaniem. 

 Innowacyjnym rozwiązaniem jest system chłodzenia budynku. Został zainspirowany systemem 

naturalnej wentylacji stosowanym w tradycyjnej bliskowschodniej architekturze (szczególnie 

w Iranie) – tzw. badgir. Polega on na czerpaniu gorącego, mniej zanieczyszczonego w górnych 

partiach powietrza przez górującą nad całością wieżę (chwytacz/łapacz wiatru – windcatcher), 

które następnie wprowadzane jest do podziemia. Tam oczyszczane jest przez filtry (ze względu na 

pyły unoszone przez silne pustynne wiatry oraz w trakcie burz pustynnych). Kolejno przy pomocy 

nawilżacza adiabatycznego temperatura powietrza jest obniżana i nawilgacana. Ta „obróbka” 

pozwala na obniżenie temperatury o 10°C względem zewnętrznego oraz zmniejszenie kosztów 

energii wobec wynikających z potencjalnie użytej klimatyzacji o 70%. Wyzwaniem 

dla projektantów było chłodzenie około 800 m2 szpitalnych sal przy użyciu sprzętu o maksymalnej 

mocy do 6 KW355. Następnie dzięki mechanicznemu wspomaganiu ochłodzone powietrze 

meandruje podziemnymi kanałami (dodatkowo wyziębiając się) by po chwili przeniknąć poprzez 

otwory wentylacyjne umieszczone nad posadzką do pomieszczeń. Po ogrzaniu powietrze 

przedostaje się poprzez kratki wentylacyjne znajdujące się pod sklepieniami w strefę wspomnianej 

komory pod dachem by następnie ujść na zewnątrz. 

 Za pomocą zimnych kolorów farb na ścianach i sklepieniach projektanci chcieli odzwierciedlić 

ideę chłodnego miejsca, co wynikać ma ze sposobów percepcji pacjentów356. „Najlepsze 

rozwiązanie są najprostsze. Pracując w ekstremalnych warunkach, nauczysz się rozwijać praktykę 

«zdrowego rozsądku» i odkryć ogromny potencjał twórczy” 357 – podkreślają projektanci. Zgodnie 

z postulatami ruchu Stosownej Technologii stosowność architektury wyrażona została poprzez 

inspirację tradycyjnymi rozwiązaniami oraz racjonalną architekturą uwzględniającymi panujące 

warunki klimatyczne. 

                                                      
355 Wypowiedź Raula Pantaleo z TAMassociati podczas wykładu w dniu 03.12.2019 r. z okazji „Spazio e Società” 

w Genui, Zob. Raul Pantaleo TAMassociati – Progettare necessario, YouTube (kanał: Palazzo Ducale), 

13.12.2019, https://www.youtube.com/watch?v=wtbZ1ahFsj0 [dostęp: 08.05.2021]. 
356 Wypowiedź Massimo Lepore z TAMassociati podczas wykładu w dniu 21.04.2017 r. z okazji edycji Genesis 

Lectures. Zob. Genesis Lectures — TAMassociati, YouTube (kanał: 120g), 29.08.2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=TlnSOnVE9JE [dostęp: 08.05.2021]. 
357 Fragment opisu autorskiego TAMassociati projektu Szpitala Pediatrycznego w Nijala. Por. Nyala Emergency 

NGO… [dostęp: 07.05.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=TlnSOnVE9JE
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il.  61. Dom pomocy, Aut Aut Architettura, Hell-Ville (Nosy Be), Madagaskar, 2019: 

○↑ widok na elewację od strony południowo–wschodniej, fot. Calandra F.; 

○↔ widok z portyku, fot. Calandra F.; 

○↓← sytuacja, rys. Aut Aut Architettura; 

○↓→ rzut domu, rys. Aut Aut Architettura. 
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Dom pomocy – Aut Aut Architettura 

(Hell-Ville, Nosy Be, Madagaskar, 2019) 

 

Na obrzeżach Hell-Ville niewielkiej afrykańskiej wyspy Nosy Be powstał dom pomocy autorstwa 

pracowni Aut Aut Architettura. Dom służy osieroconym dzieciom, którymi opiekują się Siostry 

Jana Chrzciciela (Congregazione Suore di Giovanni Battista). Zrealizowany został na zlecenie 

organizacji Giovanna per il Madagascar Onlus358. Jak zaznaczają autorzy projekt domu powstawał 

w wyniku analiz kontekstu oraz poszanowania miejscowych tradycji359. Architekci studiowali 

miejscowe techniki budowlane oraz dostępne lokalne materiały, których rezultatem jest 

purystyczna bryła budynku. Dom tworzy niejako trzecie skrzydło będąc uzupełnieniem do dwóch 

istniejących budynków szkoły. Tym sposobem projektanci wykształcili między budynkami otwarty 

dziedziniec. Dom pomocy składa się z dwóch niezależnych brył oraz dużego portyku służącego 

za przestrzeń integracji. Zadaszona przestrzeń stanowi „serce” projektu. To miejsce, w którym 

dzieci i opiekunowie mogą spędzać razem czas znajdując schronienie przed słońcem i deszczem. 

Wejścia do pokoi dostępne są ze wspomnianego rozległego portyku. Dom składa się z osobnych 

sypialni dla dziewczynek i chłopców wraz z oddzielnymi sanitariatami, pokojami zakonnic, 

kuchnią, stołówką i ambulatorium oraz salą służącą prowadzeni zajęć. Całość przykryta została 

podwójnym, wentylowanym dachem w tzw. systemie double roof na drewnianej konstrukcji 

kratowej. Przykryty został blachą trapezową wykorzystywaną głównie w budownictwie przez 

najuboższych. Takie rozwiązanie wydaje się być adekwatnie odpowiadać na klimatyczne 

uwarunkowania lokalizacji. W porze deszczowej całość służy jako przestrzeń osłonięta przed 

opadami, zaś w innych okresach daje cień jednocześnie zapewniając naturalna wentylację oraz 

stanowiąc ochronę przed przegrzewaniem pomieszczeń. W pomieszczeniach uwzględniono 

wentylację krzyżową, którą zapewniają żaluzje w otworach okiennych oraz otwory w górnej części 

przeciwległych ścian. Obiekt zbudowano z bloczków betonowych, które zostały następnie 

otynkowane. Szkielet stanowi konstrukcja żelbetowa wylewana na miejscu. Wszystko 

wykonywano przy użyciu najprostszych technik przez lokalnych wykonawców. Stosowność 

architektury wrażać ma prostota, użycie lokalnie dostępnych, tanich materiałów, odpowiednie 

rozwiązania względem panujących warunków klimatycznych oraz racjonalna architektura 

uwzględniająca możliwości wykonawcze mieszkańców Nosy Be. 

                                                      
358 Giovanna per il Madagascar Onlus – organizacja non-profit, która aktywnie angażuje się w pomoc dzieciom 

dotkniętym cukrzycą oraz niepełnosprawnym. Udziela również pomocy za pośrednictwem lokalnie 

pracujących lekarzy. Angażuje się w pomoc dzieciom w zapewnianiu im dostępu do nauki. Por. Oficjalna 

strona internetowa – Giovanna per il Madagascar Onlus, http://www.giovannaperildiabete.org/ [dostęp: 

15.05.2021]. 
359 Scapicchio E., Madagascar, ultimata la Casa Famiglia di Aut Aut Architettura per i bambini orfani dell'isola di 

Nosy Be, Profesione Architetto News, 14.11.2019, 

https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/27048/Madagascar-Ultimata-la-Casa-Famiglia-di-aut-aut-

architettura-per-i-bambini-orfani-dell-isola-di-Nosy-Be [dostęp: 15.05.2021]. 

http://www.giovannaperildiabete.org/
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il.  62. Francuska szkoła im. Jean’a Mermoz’a, Terreneuve Architectes | Urbanistes, Dakar, Senegal, 2011: 

○↑ widok z kładki na elewacje, fot. Rousselot D.; 

○↓ widok z kładki na przestrzeń między budynkami, fot. Rousselot D. 
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Francuska szkoła im. Jean’a Mermoz’a – Terreneuve Architectes | Urbanistes 

(Dakar, Senegal, 2011) 

 

Francuska szkoła im. Jean’a Mermoz’a projektu Terreneuve Architectes | Urbanistes powstała 

w dzielnicy Ouakam na Półwyspie Zielonego Przylądka w Dakarze. Jest wynikiem konkursu 

zorganizowanego przez AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger)360, którego 

wytyczne kładły szczególny nacisk na kontekstualność i prostotę361. Placówka edukacyjna 

dla około 2500 uczniów stanęła w miejscu istniejącej szkoły, na którą składała się tymczasowa 

zabudowa kontenerowa. W gorącym, podrównikowym klimacie Senegalu niezbędne jest dobranie 

odpowiednich technologii do budowy elewacji i dachu chcąc chronić budynek przed kumulacją 

gorąca wewnątrz spowodowaną operowaniem słońca. W tym celu zarówno urbanistykę, 

jak i architekturę zaprojektowano w oparciu o wytyczne minimalizując ww. negatywne 

oddziaływania. W szkole zastosowano system pasywnych rozwiązań w zakresie chłodzenia 

i ochrony przed słońcem. Projekt zagospodarowania został stworzony w oparciu 

o charakterystyczny liniowy układ wąskich, lekko skręconych względem siebie budynków 

sprzyjający przewietrzaniu. Niewielkie odległości między nimi formują zacienione uliczki. 

Ich układ i zaaranżowanie zielenią przypominają tradycyjne dziedzińce z roślinnością, a rozstaw 

obiektów uwzględnia również przepływ pasatów. Tym sposobem bliska obecność oceanu łagodzi 

na działce gorący klimat podrównikowy Senegalu. Wspomniany projekt zagospodarowania 

uwzględniający racjonalne usytuowanie obiektów kubaturowych wytwarza między nimi 

mikroklimat o większej wilgotności, niższej temperaturze oraz zacienieniu. W wąskich podłużnych 

budynkach znalazły się sale lekcyjne. Pozostałe funkcje takie jak stołówka, administracja, sala 

wielofunkcyjna, sala gimnastyczna tj. pomieszczenia wymagające szerszych traktów (większych 

rozpiętości) ulokowane zostały w południowej części. Projekt zagospodarowania objął także zespół 

boisk sportowych oraz otwartej pływalni. 

 Wszystkie obiekty obsługuje zewnętrzna komunikacja w postaci galerii oraz podcieni – 

tradycyjnie stosowanych w tropikalnych strefach. Pojawiają się także kładki pozwalające 

na swobodne przemieszczanie się między budynkami bez konieczności pokonywania różnicy 

poziomów. Przyjęte rozwiązania w sposób naturalny zacieniają przestrzenie niżej oraz elewacje, 

które zostały zaprojektowana w oparciu o system podwójnych ścian z pustką wentylacyjną 

(o znacznej szerokości około 35–40 cm) między nimi. Za pomocą różnicy ciśnień nagrzane 

powietrze między murami unosi się oraz uchodzi na zewnątrz nad stropodachami poprzez otwory 

                                                      
360 AEFE – Agencja ds. Edukacji Francuskiej za Granicą podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych Francji, 

która odpowiada za jakość i program francuskiego nauczania poza Francją. Por. Oficjalna strona internetowa –  

AEFE, https://www.aefe.fr/ [dostęp: 08.05.2021]. 
361 Opis autorski projektu zawarty w broszurze PDF dostępny na oficjalnej stronie pracowni architektonicznej 

Terreneuve Architectes | Urbanistes. Por. Jean Mermoz High School Dakar Senegal : AFEX Grand Prix 

2012 for French Architecture worldwide LAUREATE, https://www.terreneuve.fr/site/assets/files/1055/tna_jmd_

press_kit_en.pdf [dostęp: 10.05.2021]. 

https://www.aefe.fr/
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il.  63. Francuska szkoła im. Jean’a Mermoz’a, Terreneuve Architectes | Urbanistes, Dakar, Senegal, 2011: 

○↑ widok z lotu ptaka w trakcie budowy, fot. Rousselot D.; 

○↔ widok z galerii w stronę budynków, fot. Rousselot D.; 

○↓ przekrój ilustrujący schemat działania wentylacji i chłodzenia budynków, rys. Terreneuve Architectes | 

Urbanistes. 
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w ściankach attykowych pokaźnych rozmiarów. Warstwę wentylacyjną wykorzystano także jako 

szachty z instalacjami. Doświetlenie sal lekcyjnych odbywa się poprzez otwory okienne 

o smukłych, wąskich kształtach. Przegrody zostały głęboko osadzone w warstwie wewnętrznej 

ściany. Zostały dodatkowo zaopatrzone w rolety, które pełnią funkcję zacieniania i ochrony. 

Pomieszczenia posiadają z obu stron przebicia, które wspierają krzyżową cyrkulację powietrza 

przez wnętrza. Na części dachów umieszczono panele słoneczne służące do podgrzewania wody 

użytkowej. Projektanci ze studia Terreneuve przewidzieli także oczyszczalnię ścieków 

do ponownego wykorzystania zużytej wody w celu nawadniania roślinności. 

 Kolorystyka szkoły jawi się w pomarańczowo-brunatnych odcieniach i nawiązuje do kontekstu. 

Odcienie farb, bliskie barwom lokalnej ziemi i skał laterytowych z miejscowymi akcentami 

(żółcień, fiolet, biel), zostały dobrane przez artystę Miquel’a Monta. „Naszym celem było 

przekroczenie założeń [konkursowych] dotyczących prostoty i programu funkcjonalnego w celu 

stworzenia architektury: wyrażonej współczesną formą, oszczędnej w kosztach i autonomicznej 

w funkcjonowaniu”362 – podkreślają autorzy projektu. Stosowność architektury wobec 

wymagających warunków klimatycznych odnajdują w prostych rozwiązaniach architektonicznych, 

nierzadko zaczerpniętych z tradycyjnie stosowanych, racjonalnych formach oraz redukcji 

w wykorzystywaniu energo- i kosztochłonnych środków363. 

 

                                                      
362 Ibidem, s. 5. 
363 Za przykład architekci podają, że funkcjonowanie klimatyzatorów w salach ograniczono do działania w ciągu 

1–2 najgorętszych miesięcy w roku. Por. Opis autorski projektu na oficjalnej stornie internetowej – Terreneuve 

Architectes | Urbanistes, https://www.terreneuve.fr/projets/lycee-mermoz-dakar/ [dostęp: 10.05.2021]. 

https://www.terreneuve.fr/projets/lycee-mermoz-dakar/
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il.  64. Akademia Dziecięca Chipakata, Frank Lupo, Randy Antonia Lott, Susan Rodriguez, Chipakata, 

Zambia, 2015: 

○↑ widok na elewacje południową, fot. Duker R., Bedolla F., Ray G., Mizzi J.; 

○↔ widok na elewację boczną, fot. Duker R., Bedolla F., Ray G., Mizzi J.; 

○↓ elewacje od strony zachodniej, rys. Duker R., Bedolla F., Ray G., Mizzi J. 
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Akademia Dziecięca Chipakata – Frank Lupo, Randy Antonia Lott, Susan Rodriguez 

(Chipakata, Zambia, 2015) 

 

Nowy kompleks szkolny zrealizowany został w miejscu odosobnionym. Znajduje się w pobliżu 

niewielkiej wioski Chipakata, około 100 km na wschód od Lusaki. To miejsce, w którym do 

momentu realizacji akademii nie było infrastruktury drogowej, elektrycznej, sanitarnej, a najbliższy 

sklep spożywczy oddalony był o 10 km od osady. Przystępując do prac projektowych Lupo, Lott i 

Rodriguez wraz inwestorem Fundacją 14+364 wyznaczyli priorytety projektowe, do których 

należały: projekt zagospodarowania terenu działki o powierzchni około 40 ha obejmujący także 

strefy dla rekreacji i rolnictwa; racjonalna architektura uwzględniająca warunki klimatyczne; 

zastosowanie dostępnych lokalnie materiałów oraz możliwość zaangażowania mieszkańców wioski 

przy pracach poprzez dobór odpowiednich i prostych technik budowalnych365. Rodzima 

architektura wioski Chipakata składa się z prostych (na rzucie okręgu lub prostokąta), ziemnych 

budowli przykrytych lekkimi dachami z materiału roślinnego (na kształt strzechy) w formie 

stożkowej. W założeniu architektów projekt reinterpretuje archetypiczne formy budynków bazując 

na tych samych komponentach. Wobec powyższego zaprojektowali zespół budynków o prostej 

architekturze wyraźnie wizualnie podzielony na dwa elementy – zwarte murowane bryły oraz 

oddzielone dachy. Na pierwszy element składają się niewielkie „uziemione” („grounded”)366 białe 

bryły z pomieszczeniami. Całość przykryta została dachem o ażurowej konstrukcji. Rozdzielenie 

klas na niezależne mniejsze obiekty pozwala na swobodny przepływ wiatrów miedzy nimi, 

a jednocześnie tworzy przestrzenie wspólnej integracji. Konstrukcja brył skrywających sale 

lekcyjne oparta została na jednym module, jak również dach składa się z powtarzalnej stalowej 

konstrukcji wspierającej zadaszenie. Innowacją wobec typowej zambijskiej szkoły przykrytej 

dwuspadowym dachem jest stworzenie niezależnej konstrukcji dachu oraz umożliwienie dzięki 

temu utworzenia zewnętrznych klas. Taka organizacja pozwala na prowadzenie zajęć na piętrze. 

Konwencjonalne sale lekcyjne zostały mocno doświetlone umieszczonymi wysoko horyzontalnymi 

przeszkleniami. W odpowiedzi na podrównikowy suchy i gorący klimat dach o dużym wysięgu 

względem ścian murowanych chroni przestrzenie na obu poziomach przed silnym 

nasłonecznieniem w miesiącach letnich i zapewnia osłonę w porze deszczowej. Pierwsza faza 

projektu objęła budynek szkoły, trójkątny otwarty pawilon, biuro administracyjne, mieszkania dla 

nauczycieli oraz sanitariaty. 

                                                      
364 14+ Foundation – to organizacja non-profit z siedzibą w Nowym Jorku założona w celu rozwijania, budowania 

i prowadzenia szkół oraz sierocińców w wiejskich społecznościach afrykańskich. To pierwszy zrealizowany 

projekt fundacji. Wkrótce oddano do użytkowania kolejny – Mwabwindo School (Zambia). Por. Oficjalna 

strona internetowa – 14+ Foundation, https://www.14plusfoundation.org/ [dostęp: 06.05.2021]. 
365 Wypowiedź projektantów podczas rozmowy przeprowadzonej przez John Hill. Por. Chipakata Children’s 

Academy, world-architects.com, 13.07.2015, https://www.world-architects.com/en/architecture-

news/reviews/chipakata-children-s-academy [dostęp: 06.05.2021]. 
366 Ibidem. 

https://www.14plusfoundation.org/
https://www.world-architects.com/en/architecture-news/reviews/chipakata-children-s-academy
https://www.world-architects.com/en/architecture-news/reviews/chipakata-children-s-academy
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Specyfika oraz cechy architektury stosownej. Schemat 

 
il.  65. Schemat ukazujący charakterystyczne cechy oraz specyfikę architektury stosownej bazującej na 

ideach ruchu Stosownej Technologii. Źródło: Opracowanie własne autora. 
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Definicje 

Wśród krytyków, teoretyków oraz praktyków związanych z ruchem ST panuje raczej zgodność co 

do braku wypracowania jednej definicji dla określenia czym jest Stosowna Technologia, jak 

również stosowna architektura. „Nie ma ostatecznej, systematycznej i wszechstronnej teorii 

stosownej technologii”367 – zauważa Willoughby. Podobnie jak Schumacher nie podał definicji 

Technologii Pośredniej, a jedynie określił jej charakterystykę, podobnie prezentuje się 

sytuacja z ST. Panuje porozumienie co do charakterystyki ruchu ST (s. 45), jednakże w literaturze 

naukowej, w statutach organizacji oraz w dokumentach rządowych pojawiają się konkurencyjne 

definicje ST. 

 Witold Rybczyński w książce o ruchu ST Paper Heroes: Appropriate Technology: Panacea 

or Pipe Dream? (Garden City, New York 1980) przy próbie zdefiniowania ST stosuje unik i cytuje 

Samuela Johnsona, który twierdził, iż „definicje to sztuczki dla pedantów”368. Rozumie, 

że czytelnik może czuć się zawiedzionym taką odpowiedzią. „Czym jest Stosowna Technologia? 

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem to określenie (…) pomyślałem, że jest znakomite, natomiast 

kiedy rozpocząłem dłużej nad tym się zastanawiać doszedłem do wniosku, że – «do diabła» – 

nie mam pojęcia czym w rzeczywistości ona jest. Każda technologia jest stosowna do czegoś. Tak 

jak projektant buduje dom z desek i stali, tak biurokrata buduje ze sloganów i żargonu; i o to tak 

naprawdę chodzi we wszystkich rozmowach o «stosownej» technologii”369 – przytacza 

anegdotyczną wypowiedź Steve’a Baera370 Rybczyński. 

 Wspomniany Kelvin W. Willoughby autor obszernej publikacji dotyczącej ruchu ST 

Technology choice: A critique of the appropriate technology movement (Boulder 1990), dla jej 

potrzeb podał ogólną definicję, przyznając, że nie jest ona kompletna. Uważa, że jest wystarczająco 

obszerna by objąć większość definicji, które pojawiły się w literaturze naukowej. Jego zdaniem 

technologia stosowna to technologia „dostosowana do psychospołecznego (psychosocial) 

i biofizycznego (biophysical) kontekstu panującego w danym miejscu i okresie”371. 

 Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 1983 r. 

opublikowała wyniki przeprowadzonej ankiety wśród organizacji zajmujących się ST pt. The World 

of Appropriate Technology, w którym charakteryzuje ST jako technologię „niskiego kosztu 

inwestycji w przeliczeniu na miejsce pracy, niskiego kosztu inwestycji na jednostkę produkcji, 

prostoty organizacyjnej, dużej zdolności adaptacji do określonego środowiska społecznego 

lub kulturowego, oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych, niskich kosztów produktu 

                                                      
367 Willoughby K. W., op. cit., s. 219. 
368 Rybczyński W., op. cit., s. 1. 
369 Wywiad ze Steve’m Baerem przeprowadzony przez Sandrę Oddo, „Solar Age”, styczeń 1978. Cyt za: 

Rybczyński W., op. cit., s. 104. 
370 Steve Baer (urodz. 1938) – amerykański wynalazca i pionier pasywnej technologii solarnej. Autor szeregu 

patentów dot. pozyskiwania energii słonecznej, wielu publikacji, a także dyrektor Zomeworks Corporation. 
371 Willoughby K. W., op. cit., s. 15, 44. 



196 

 

końcowego lub dużego potencjału zatrudnienia”372. 

 Profesor Akubue w swoich publikacjach dotyczących ruchu ST przytacza wiele definicji, które 

pojawiały się na przestrzeni dekad. Da dla przykładu analityk specjalizujący się w krajach 

Trzeciego Świata – Paul Harrison w książce The Third World tomorrow (Harmondsworth 1980) 

stwierdził, że technologia stosowna „oznacza po prostu każdą technologię, która pozwala 

na najbardziej oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych kraju i względnych proporcji 

kapitału, siły roboczej i umiejętności, a ponadto służy celom narodowym i społecznym”373. 

Morawetz na łamach „Economic Journal” definiował stosowną technologie jako „zestaw technik, 

które optymalnie wykorzystują dostępne zasoby w danym środowisku. Dla każdego procesu 

i projektu taka technologia maksymalizuje dobrobyt społeczny”374. 

 Wspomniana Appropedia stosowną technologię określa jako technologię „zaprojektowaną tak, 

aby była «odpowiednia» w kontekście jej użytkowania”, a do kryteriów stosowności zalicza 

zrównoważenie (sustainable), małą skalę (small) oraz stosowność (appropriate) w odniesieniu 

do kontekstu środowiskowego etycznego, kulturowego, społecznego, politycznego 

i ekonomicznego375. Zaś angielskojęzyczna wersja portalu Wikipedia odnosi się do ruchu ST oraz 

podaje następującą definicję: „Stosowna Technologia to ruch (wraz z jego przejawami) obejmujący 

wybór technologii i zastosowanie, które są na małą skalę, dostępne lokalnie, zdecentralizowane, 

pracochłonne, energooszczędne, przyjazne środowisku i lokalnie niezależne [loc. autonomous]”376. 

 Jak już zostało nadmienione powyżej, nie wypracowano jednej definicji stosownej technologii 

i architektury. Począwszy od drugiej połowy XX wieku, poprzez czas przełomu XX i XXI wieku 

wspomniane cechy stosowności odnaleźć można w charakterystykach wielu kierunków i nurtów. 

Krytycy, rzecznicy oraz analitycy ruchu ST wśród nich wymieniają m.in., technologię progresywną 

(progressive technology), alternatywną (alternative), niskobudżetową (light-capital), rdzenną 

(indigenous), pracochłonną (labor-intense), niskonakładową (low-cost), społeczną (community), 

miękką (soft), radykalną (radical), wyzwoleńczą (libertatory), skromną (modest), postępową 

(progressive), utopijną (utopian) itp. Odnosząc ją do architektury również możemy znaleźć w niej 

cechy wspólne dla wielu współczesnych nurtów jak np.: architektury low-tech, architektury 

niskonakładowej (low-cost), architektury rodzimej (wernakularnej), architektury humanitarnej, 

architektury zielonej (green architecture), architektury bioklimatycznej, architektury 

naturalnej, projektowania zrównoważonego (sustainable architecture), architektury ubogiej, 

architektury eco-tech, architektury ekologicznej itp. 

                                                      
372 Jéquier N., Blanc, G., op. cit., s. 9. 
373 Harrison P., The Third World tomorrow, Harmondsworth 1980, s. 140. Cyt. za: Akubue A., op. cit., s. 38. 
374 Morawetz D., Employment implications of industrialization in developing countries: A survey, „The Economic 

Journal” 1974, 84 (333), 491–542. Cyt. za: Ibidem, s. 38. 
375 Appropedia, https://www.appropedia.org/Appropriate_technology [dostęp: 18.03.2021], hasło: „appropriate 

technology”. 
376 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriate_technology [dostęp: 25.08.2021], hasło: „appropriate 

technology”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriate_technology
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Kontrowersje 

Ruch Stosownej Technologii oraz architektura oparta na ideach ST były i są przedmiotem krytyki z 

wielu stron pomimo wielu ich – wydawać by się mogło – oczywistych zalet. Jednym z zarzutów 

wysnuwanych pod kątem ST jest brak efektywności, który skutkuje brakiem sprzyjania rozwojowi. 

Przy założeniu, że jedynie wydajność jest podstawowym kryterium rozwoju wtenczas należałoby 

przyznać temu argumentowi rację. Tymczasem Willoughby prowokacyjnie stwierdza, 

że: „stosowne technologie z natury rzeczy nie są stosowne”377. Ruch ST od początku był 

ukierunkowany oraz skrojony na miarę człowieka, który miewa racjonalne i nieracjonalne 

potrzeby, a co za tym idzie ST nie musi oznaczać najwyższej wydajności. Jednym z głównych 

celów ruchu ST jest udostępnianie wachlarzu różnych możliwości, co do wyboru odpowiedniej 

technologii w okolicznościach, w których są one bardzo mocno ograniczone (przede wszystkim 

w krajach rozwijających się). Krytycy wskazujący jedynie na wskaźniki efektywności i wydajność 

jako najważniejszych wartości rozwoju cywilizacji wydają się nie rozumieć idei tego ruchu, który 

zrodził się właśnie z negacji takiej postawy proponując alternatywne rozwiązania. 

 Kolejny z zarzutów wobec ST stanowi opinia, iż stosowna technologia ogranicza 

produktywność miejsca pracy378. Ten zarzut jednak także nie do końca jest trafiony, gdyż celem 

ruchu ST jest aktywizacja miejscowej społeczności i tworzenie miejsc pracy, a nie obliczanie 

wskaźników ekonomicznych względem rozwiniętych gospodarek. Wydajność pracownika 

nie miała takiego znaczenia w ST. 

 Według admiratorów ruchu wyznacznikiem stosowności jest odpowiednie dostosowanie 

technologii, a co za tym idzie również architektury, do konkretnych potrzeb danego regionu 

i społeczności. To, co jest stosowne w jednym miejscu, wcale takie nie musi być w innym. Nawet, 

jeżeli wiele rzeczy na to wskazuje. Dla zobrazowania problemu Witold Rybczyński podaje 

przykład zastosowywanie bloczków glinianych w Trinidadzie379. Po badaniach przeprowadzonych 

przez ekspertów z ONZ okazało się, że – zgodnie z założeniami – koszt budowy domu z suszonych 

cegieł z ziemi (glinianych) jest 50% tańszy od dostępnych i powszechnie stosowanych 

standardowych bloczków betonowych. Niemniej jednak w rezultacie koszt całościowy gotowego 

domu z ziemi okazał się droższy o 50% od wykonanego z betonowych prefabrykatów. Wynikało to 

z kilku powodów. Przede wszystkim budowa z ziemi/gliny była bardziej czasochłonna. Była 

dwukrotnie dłuższa (większe koszty robót), co nie kompensowało kosztów tańszego materiału. 

Dodatkowo w klimacie Trynidadu trwałość domu z bloczków cementowych szacuje się na okres 

50–100 lat, zaś stan domu z takich cegieł ulega pogorszeniu już po okresie 2 lat od ukończenia 

budowy. W warunkach klimatycznych Trinidadu technologia doboru materiału lokalnego 

(ziemi/gliny) okazała się niestosowna.  

                                                      
377 Willoughby K. W., op. cit., s. 225–226. 
378 Akubue A., op. cit., s. 40. 
379 Rybczyński W., op. cit., s. 136. 
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 Ikoniczna realizacja Hassana Fathy’ego projektu wioski Nowej Gournej w Egipcie (od s. 51) 

została umieszczona na liście World Monuments Watch 2010. UNESCO wraz z organizacją World 

Monuments Fund (WMF)380 podjęły się oceny budynków po latach, udokumentowania potrzeb 

konserwatorskich (UNESCO), jak również przeprowadzenia wywiadu z mieszkańcami ponad 

jednej trzeciej ze 174 gospodarstw wioski (WMF). Sporządzony został raport oraz dokument 

filmowy przedstawiający stan zachowanych obiektów oraz mówiący o projekcie z perspektywy 

mieszkańców i użytkowników. Pomimo wielu zalet projekt wioski spotyka się z krytyką ze strony 

użytkowników. Okazuje się bowiem, że do budowy fundamentów zastosowano kamień solny (salt 

stone), który przy styku z wodą lub wilgocią ulega destrukcji (obecny poziom wód gruntowych 

znajduje się na wysokość około 50 cm pod poziomem terenu). Z uwagi na to, iż nie zastosowano 

poziomej izolacji postępuje erozja ścian z cegieł ziemnych przy styku z podłożem. Następuje 

nierówne osiadanie obiektów, co skutkuje pękaniem ścian oraz nubijskich sklepień i kopuł. 

Z uwagi na to wielu obiektom grozi katastrofa budowlana, w związku z czym ludzie boją się w 

nich mieszkać. We wspomnianym, zrealizowanym przez World Monuments Fund filmie 

wypowiedzi mieszkańców wskazują, że doceniają prekursorskie podejście Fathyego, przestronność 

pomieszczeń, niską temperaturę we wnętrzach w okresie gorącym, a ciepło w chłodnym czasie, 

dobrze funkcjonującą wentylację, chwytacze wiatrów itp. Deklarują także silnie przywiązanie 

do miejsca. Jednak z uwagi na postępujące zagrożenie zawalenia się domów odczuwają trwogę. 

Ich postawę dobrze ilustruje wypowiedziane zdanie we wspomianym dokumencie filmowym, 

że chcieliby odbudować domy „w duchu Hassana Fathy’ego, lecz nie z Hassana Fathy’ego ziemi 

[suszonej cegły z ziemi]”381. Chętnie uczyliby to samo, ale z wypalanej cegły382. 

 Dalszym powtarzającym się zarzutem wobec ST jest uznanie tej technologii za gorszą oraz, 

że jest misternie utkanym planem krajów uprzemysłowionych mającym podtrzymać ich dominację 

nad krajami rozwijającymi się383. Zarzuca się także osobom związanym z ruchem, że jest to idea 

stworzona przez „bogatych dla biednych” (the rich about the poor)384. Związane jest to między 

innymi z posądzeniem wykorzystywania w architekturze krajów rozwijających się urządzeń 

i zaawansowanych technologii wspierających samowystarczalność (np. panele słoneczne, 

generatory wiatrowe itp.). Do ich produkcji potrzebna jest międzynarodowa sieć programów 

badawczych, rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych, na które ww. kraje nie mogą sobie 

                                                      
380 World Monuments Fund – jest międzynarodową organizacja non-profit powstała w 1965 r. Jej działalność 

skierowana jest na ochronę światowej architektury historycznej i dziedzictwa kulturowego. Por. Oficjalna 

strona internetowa – World Monuments Fund, https://www.wmf.org/ [dostęp: 20.08.2021]. 
381 Wypowiedź Mohamouda Ali Sayeda w zrealizowanym przez World Monuments Fund dokumencie filmowym. 

Zob. Wilkins O. (reż.), Hassan Fathy’s New Gourna : Past – Present – Future, World Monuments Fund / 

YouTube (kanał: World Monuments Fund), 16.08.2011, https://www.youtube.com/watch?v=v5K7cGmSTtE 

[dostęp: 04.06.2020]. 
382 Wilkins O. (reż.), op.cit., [dostęp: 04.06.2020]. 
383 Kaplinsky R., The economies of small: Appropriate technology in a changing world, London 1990; Willoughby 

K. W., Technology choice: A critique of the appropriate technology movement. Boulder 1990. Cyt. za: 

Akubue A.,op. cit., s. 40. 
384 Rybczyński W., op. cit., s. 59. 

https://www.wmf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=v5K7cGmSTtE
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pozwolić. Takie urządzania nie są produkowane lokalnie (w krajach rozwijających się), a więc 

uzależnione są od krajów uprzemysłowionych. W założeniu architektura oparta na stosownej 

technologii stara się minimalizować negatywny wpływ budynków na środowisko, 

lecz do produkcji takich urządzeń nierzadko stosuje się toksyczne substancje, a po okresie 

żywotności (np. około 30 lat dla paneli fotowoltaicznych) recycling staje się problematyczny. 

Wiele zaprezentowanych w niniejszej pracy przykładów pokazuje, że wspieranie 

samowystarczalności można także uzyskiwać przez pasywne rozwiązania niewymagające 

zaawansowanych technologii. Energooszczędność i zastosowanie energii odnawialnej stanowi 

ważny komponent architektury stosownej. Zauważa się, iż błędem jest z góry przyjmowanie 

za stosowne montowanie w budynkach urządzeń i instalacji wykorzystujących energie słoneczną, 

tylko dlatego, że z techniczno-empirycznego punktu widzenia jest to postrzegane za zgodne 

z zasadami ochrony środowiska385. Jeżeli taka technologia nie odpowiada na realne ludzkie 

potrzeby to oznacza, że jest to technologia niestosowna w danym miejscu. 

 Za wiele projektów w krajach rozwijających się odpowiadają zagraniczni architekci. Wiąże się 

to z ryzkiem wkraczania osób spoza kontekstu kulturowego w miejsca, które wymagają 

konkretnego wsparcia i mają swoje potrzeby. Brak gruntownej znajomości lokalnych problemów 

może skutkować ich pozornym rozwiązaniem. Soludo oraz Rao – autorzy książki Potential Impacts 

of the New Global Financial Architecture on Poor Countries (Dakar 2006) krytykują postawę 

wykluczającą lokalną wspólnotę z procesu rozwiązywania lokalnych problemów oraz decydowania 

o sposobach ich finansowania386. Krytyce podlegają także projekty stworzone „z zewnątrz” poza 

krajami rozwijającymi się, przez twórców nieznających kontekstu, którzy wymyślają szybkie 

rozwiązania, a następnie „odlatują”. Esther Charlesworth nazywa takie zjawisko tzw. projektami 

spadochronami (design parachute)387. Powstaje realne zagrożenie, iż takie projekty tylko pozornie 

rozwiązują lokalne problemy. Gdy za architekturę odpowiadają osoby pochodzące z danych 

terenów jak np. Hassan Fathy (Egipt), Balkrishna V. Doshi (Indie), Alejandro Aravena (Chile), 

Diébédo Francis Kéré (Burkina Faso), Kashef Mahboob Chowdhury (Bangladesz), Mariam 

Kamara (Niger), bądź też projektanci w dłuższej perspektywie współpracujący z lokalnymi 

specjalistami wtenczas wspomniane zagrożenie zostaje zminimalizowane, a projektowana przez 

nich architektura może stać się stosowną odpowiedzią na lokalne problemy. 

 Cześć krytyków twierdzi, że jeżeli ST byłaby tak skuteczna oraz odpowiadałaby na wszystkie 

problemy to powinna wyprzeć i zdominować pozostałe (kapitałochłonne) technologie388. Na taki 

zarzut odpowiedział Rybczyński, iż taka „technologia jest raczej propozycją, aniżeli 

                                                      
385 Willoughby K. W., op. cit., s. 340. 
386 Soludo Ch., Rao M., Potential Impacts of the New Global Financial Architecture on Poor Countries, Dakar 

2006. Cyt. za: Lubelska M. op. cit., s.144. 
387 Charlesworth E., Humanitarian Architecture. 15 stories of architects working after disaster, Routledge 2014. 

Cyt. za: Lubelska M. op. cit., s.144. 
388 Akubue A., op. cit., s. 40. 
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fait accompli”389. Nie należy przeceniać roli stosownych technologii, gdyż nie są one 

„uniwersalnym substytutem konwencjonalnej, nowoczesnej technologii. Stosowne i nowoczesne 

technologie są raczej komplementarne aniżeli sprzeczne”390 (il.  4, s. 46). 

 Kraje rozwijające się podlegają takim samym procesom globalizacyjnym jak reszta świata, 

ze wszystkim negatywnymi i pozytywnymi tego skutkami. Raul Pantaleo jeden ze wspólników 

biura projektowego TAMassociati (s. 183) podkreśla, że jeżeli chodzi o budownictwo to Afryka ma 

prawo do takiej samej jakości architektonicznej jaka funkcjonuje w innych miejscach, takiej samej 

trwałości, solidności oraz zrównoważonych technologii. „Każdy dzisiaj mówi o wykorzystywaniu 

błota [tj. suszonej cegły z ziemi]. Sami Afrykańczycy natomiast pytają, dlaczego muszą używać 

ubijanej ziemi. Dlaczego muszą budować z tradycyjnych materiałów? To prawda, że ubijana 

ziemia jest materiałem zrównoważonym, ale daleko jej do ideału pod względem trwałości. 

Cywilizacja wymyśliła wypalaną glinę, czyli cegły. Dlaczego nie używać ich w Afryce?”391 – 

zadaje pytanie Pantaleo. 

 Zauważa się, że część admiratorów stosownej architektury i technologii ma tendencję 

do przeceniania jej roli. Jak zauważa prof. Akubue „Niestety, takie stanowisko czasami leży 

u podstaw przekonania, że stosowna technologia jest jedyną akceptowalną pod względem 

technologicznym postawą dla rozwoju krajów Trzeciego Świata”392. Warto podkreślić, że ST jest 

propozycją, nie rozwiązaniem lokalnych problemów. Na pytanie czy proponowane przez ST 

rozwiązania się sprawdziły i sprawdzają się nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

Rybczyński zwraca uwagę na trzy aspekty393. Pierwszy mówi, że stosowność nie oznacza tych 

samych rozwiązań dla wszystkich kontekstów. Ona jest zależna od miejsca. Nie jest możliwym 

jednoznaczne zdefiniowanie kryteriów stosowności i przejęcia „jednej” technologii wszędzie 

na świecie. Kolejna rzeczą jest to, iż stosowność nie powinna być określona bez analizy 

całościowych kosztów i korzyści. Jako ostatnią z rzeczy wskazuje, że „może tak być, że wybór 

niestosownej technologii jest często bardziej instytucjonalnym niż technologicznym problemem”. 

Tym niemniej podkreśla, że jeżeli ludzie nie używają stosownych technologii z pobudek 

nieracjonalnych to należy zmienić ich postawę, a nie technologie. 

   

                                                      
389 Rybczyński W., op. cit., s. 162. 
390 Jéquier, N., Appropriate technology: Some criteria, A. S. Bhalla (red.), Towards global action for appropriate 

technology, Elmsford, Nowy Jork 1979, s. 1–22. Cyt. za: Akubue A., op. cit., s. 41. 
391 Wypowiedź Raula Pantalea z TAMassociati. Por. Raul Pantaleo: Architektura ma swoje agresywne oblicze, 

Property Design, 11.12.2017, 

https://www.propertydesign.pl/wywiady/109/raul_pantaleo_architektura_ma_swoje_agresywne_oblicze,15930

_2.html [dostęp: 07.05.2021]. 
392 Akubue A., op. cit., s. 41. 
393 Rybczyński W., op. cit., s. 146–48. 

https://www.propertydesign.pl/wywiady/109/raul_pantaleo_architektura_ma_swoje_agresywne_oblicze,15930_2.html
https://www.propertydesign.pl/wywiady/109/raul_pantaleo_architektura_ma_swoje_agresywne_oblicze,15930_2.html
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V PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

 

(…) życie ma zawsze rację, a architektura się myli. 

Le Corbusier394 

 

1. Jednym z głównych wkładów międzynarodowego ruchu Stosownej Technologii – 

na których ideach bazuje poddana analizie architektura stosowna – było wskazanie 

większości współczesnych, globalnych i podstawowych ludzkich problemów takich 

jak bieda, nierównomierna dystrybucja bogactw, degradacja środowiska, odcinanie się 

od kontekstu czy oderwanie od tożsamości kulturowej. Ruch ST wyznaczył nowe tory 

wobec podejścia do technologii. Dostrzegł w niej nie jedynie zagrożenie lub antidotom 

na wszystkie trudności, lecz szansę na poprawę z myślą o człowieku, środowisku oraz 

przyszłych pokoleniach. Zauważył, że istnieje między nimi ścisła współzależność. 

Idee ST w architekturze są głosem wzywającym projektantów do wzięcia 

odpowiedzialności nie tylko za wizualny, ale również społeczny i ekologiczny wymiar 

tworzonej architektury. 

2. Przyjmuje się, że rozwój teorii Stosownej Technologii nastąpił w krajach najbardziej 

rozwiniętych, zaś praktyki w krajach rozwijających się, na które w początkowej fazie 

była szczególnie ukierunkowana. Cechuje ją dostosowanie do niskiego dochodu 

narodowego, niewielkiej podaży kapitału, wysokiego poziomu bezrobocia, niskich 

kwalifikacji, ograniczonego dostępu do infrastruktury oraz materiałów, małej skali 

działalności gospodarczej oraz uwzględnienia rzemieślniczych tradycji. ST ma na celu 

zwiększenie jakości życia, produktywności i dochodów poza sektorem 

zaawansowanych technologii, a co za tym idzie rozszerzyć płynące korzyści na całe 

społeczeństwo. Stosowna technologia obejmuje działania na rzecz rozwoju krajów nie 

tylko poprzez tworzenie miejsc pracy, lecz również wykorzystanie lokalnych zasobów 

oraz podnoszenie kwalifikacji. Celem ST jest próba wspierania krajów rozwijających 

się poprzez redukcję skrajnego ubóstwa, zmniejszenia bezrobocia oraz nierówności 

poprzez dobór stosownych rozwiązań – w tym architektonicznych – oraz zaspokajania 

podstawowych potrzeb. Są to między innymi technologie na małą skalę, przystępne 

cenowo, przyjazne środowisku, zrównoważone oraz dostosowane do lokalnych 

zwyczajów i tradycji. 

3. Poddane analizie rozważania teoretyczne, prace naukowe, publikacje, programy 

organizacji oraz realizacje architektoniczne wskazują, iż można wyróżnić 

charakterystyczne cechy architektury stosownej w krajach rozwijających się – 

                                                      
394 Jencks Ch., Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, przeł. Biegańska M., Warszawa 1982, s. 79. 
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w rozumieniu architektury bazującej na ideach ruchu Stosownej Technologii. 

Architekturę stosowną cechuje holistyczne podejście do społeczeństwa, środowiska, 

kultury, ekonomii, technologii oraz pozostałych czynników, uznając, że wszystkie 

są ze sobą powiązane, współpracujące oraz współzależne. Do wyróżników architektury 

stosownej zaliczyć należałoby jej humanistyczne ukierunkowanie. Wymiar społeczny 

sztuki budowania polega na dostosowaniu architektury do lokalnych potrzeb, tradycji, 

kultury, możliwości (ekonomicznych, wykonawczych etc.) oraz innych uwarunkowań. 

Sprzyja zaangażowaniu lokalnej wspólnoty (przyszłych użytkowników) w procesy 

decyzyjne, szkolenia oraz sam proces budowy. Promuje uczestnictwo lokalnych 

społeczności w procesie rozwoju krajów rozwijających się. 

 Architektura stosowna to architektura bazująca na prostocie, racjonalizmie, 

nieskomplikowaniu pod względem wykonawczym, a także niskiej kapitałochłonności. 

Korzysta z komponentów – takich jak formy, materiały, techniki wykonawcze, 

konstrukcje, technologie – w oparciu zarówno o tradycyjne, nowoczesne, innowacyjne, 

jak i alternatywne rozwiązania. Waży proporcje ich udziału w celu 

najodpowiedniejszego dostosowania do lokalnych potrzeb. Kolejny wymiar 

opisywanej architektury wynika z poszanowania oraz uwzględnienia cech klimatu oraz 

warunków naturalnych miejsca. Obejmuje wpływ danej lokalizacji i jej specyfiki 

na architekturę poprzez m.in. kształtowanie formy, dostępność materiałów, dobór 

adekwatnej konstrukcji, uszanowanie kontekstu, wpływu stron świata itp. Kładziony 

jest również nacisk na troskę o środowisko poprzez stosowanie pasywnych rozwiązań 

projektowych, minimalizację odpadów czy recycling. Architektura stosowna 

w zamierzeniu tworzona jest z myślą w dłuższej perspektywie czasowej – 

tj. jej wpływu na przyszłe pokolenia, uwzględniając jej trwałości oraz możliwości 

późniejszych przekształceń i adaptacji. 

4. Przekonanie, iż stosowna architektura oparta na ideach ruchu ST jest panaceum, które 

może rozwiązać wszystkie problemy związane z wpływem sztuki budowania 

w krajach rozwijających się jest błędem. Ma ona swoje niewątpliwe zalety, potrafi 

wywierać pozytywny wpływ oraz powodować zmiany. Jednakże trudność stanowi 

niemożność przyjęcia jednej definicji „stosownej architektury”. Stosowność można 

rozpatrywać pod kątem wielu różnych kryteriów. Należy uznać, iż to, co jest stosowne 

w danym miejscu, nie musi za takowe uchodzić w innym. Stosowna architektura jest 

propozycją, a jej charakter cechuje wielowymiarowość. Jest próbą adekwatnego 

dostosowana do realnych potrzeb danego regionu, społeczności, klimatu, 

uwarunkowań etc. Bywa, iż proponowane – uchodzące wówczas za stosowne – 

rozwiązania projektowe nie sprawdziły się w dłuższej perspektywie czasowej. Wielu 

admiratorów ST ma również tendencję do przeceniania jej roli. 
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5. Ruch Stosownej Technologii nie był jedynie ogólnoświatowym trendem lat 70. i 80. 

XX wieku. Właściwie rozumiany stał się podwaliną dla współczesnych tendencji 

projektowych oraz wytycznych dla tak znacznych kierunków jak choćby 17. Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Development Goals), określonych 

w przyjętej przez wszystkie 193 kraje członkowskie OZN „Agendzie: 

dla zrównoważonego Rozwoju 2030”. W ostatnich latach zauważalne jest 

zainteresowanie w środowiskach naukowych, międzynarodowych, lokalnych 

organizacjach oraz wśród samych architektów ideami ST, które stanowią podwalinę 

dla zyskujących coraz większą popularność zasad tzw. zrównoważonego 

rozwoju (sustainable development), a samo określenie „stosowności” 

(appropriateness) w architekturze i technologii bywa wypierane przez termin 

„zrównoważenia” (sustainability). 

6. Architektura stosowna w rozumieniu ogólnym, ponadkulturowym, nieograniczonym 

miejscem oraz czasem – tj. nie jako bazująca jedynie na ideach ruchu Stosownej 

Technologii – wymaga szerszego spojrzenia. Samo pojęcie „stosowności” jest bowiem 

określeniem niejednoznacznymi i złożonymi, jak również obejmującym wiele 

wymiarów sztuki budowania. Stosowność w kontekście architektury należy 

rozpatrywać wobec określonego kryterium, którym może być miejsce, wydarzenie, 

osoba, zwyczaj, tradycja lub inne uwarunkowanie. Stosowny oznacza stosujący się 

do przyjętych reguł, a zatem przypisanie architekturze cech stosowności jest 

równoznaczne z jej pozytywną oceną rozumianą jako właściwa odpowiedź na zlecone 

zadanie, cechę afirmującą oraz (pozytywną) wartość. Dokonanie takiej oceny leży 

u podstaw zarówno oceny subiektywnej, opinii społecznej, jak i ustalonej normy. 

Stosowne działanie czyni rzeczywistość oraz ukazuje ją – ludzi, miejsca, materiały, 

tradycje itd. – jako powiązaną i od siebie współzależną. Stosowną architekturę cechuje 

tzw. piękno odpowiedniości, które uchodzi za jego (piękna) najskromniejszą odmianę. 

 Ocena stosowności może mieć związek z materialnym oraz niematerialnym 

wymiarem architektury. W odniesieniu do sfery materii stosowność architektury można 

rozpatrywać pod kątem – formy, funkcji, doboru materiału, konstrukcji, technologii, 

lokalizacji lub innych uwarunkowań. Względem drugiego pod kątem społecznym, 

kulturowym, tradycji, kontekstu, czasu itp. 

 Stosowność przynależy do kryteriów kulturowych oraz cechuje ją wierność danej 

epoce. Tym niemniej nie jest cechą stałą architektury, a budowla z czasem może 

ją utracić na skutek m.in. utraty właściwości funkcjonalnej, technicznej, 

czy estetycznej. Architektura awangardowa może zostać uznaną za stosowną jedynie 

w momencie, gdy nowe kody, którymi się komunikuje uznane zostaną za powszechnie 

zrozumiałe, warte naśladowania, kontynuowania i rozwijania w dłuższej perspektywie 
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czasowej. Jeżeli budowla uznana zostanie społecznie za stosowną to z czasem może 

stać się pewnym wzorcem. 

 Względność określenia stosowności bliska jest pojęciu piękna. Oba określenia 

odsyłają do pewnej tajemnicy – nieuchwytnej, lecz przeczuwalnej. Choć architektura 

stosowna jest terminem wiekowym to w dyskursie architektonicznym – podobnie 

jak to ma miejsce w przypadku piękna – nie została jednoznacznie zdefiniowana. 

Nie wykształcił się również taki styl czy kierunek artystyczny, który można 

by jednoznacznie określić mianem „architektury stosownej” i podać jedną ogólnie 

przyjętą wykładnię. Brak możliwości wypracowania definicji „stosowności” 

(jak również „niestosowności”) w odniesieniu do sztuki budowania nie redukuje 

potrzeby jej istnienia. 
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VI STRESZCZENIE 

Przedmiotem pracy jest zagadnienie stosowności w architekturze ze szczególnym uwzględnieniem 

tendencji projektowych w krajach rozwijających się. Praca składa się z części teoretycznej 

ukazującej zarys idei stosowności w historii myśli estetycznej oraz architekturze, jak również stara 

się określić ogólną charakterystykę architektury stosownej. Kolejną część rozprawy stanowi opis 

rozwoju idei stosowności (appropriateness) w XX wieku wskazujący na nią jako na naczelny 

atrybut rozwoju, technologii, sztuki budowania czy ekonomii w rodzących się od lat 60. 

światowych tendencjach. Przedstawione zostały tło historyczne, prądy myślowe oraz postacie 

przyczyniające się do powstania i rozwoju ruchu o międzynarodowym zasięgu – tzw. ruchu 

Stosownej Technologii (Appropriate Technology). Idee ruchu Stosownej Technologii (ST) opierać 

się mają na holistycznym podejściu do społeczeństwa, środowiska, technologii, architektury 

i innych wymiarach rzeczywistości, z naciskiem na kraje rozwijające się. Jest to koncepcja 

obejmująca całe spektrum poszukiwań najstosowniejszych rozwiązań. Żywi przeświadczenie, że 

wszystkie wspomniane dziedziny i zjawiska są ze sobą powiązane. Poddaje krytyce postawę 

nastawioną przede wszystkim na wzrost gospodarczy, rozwój, zysk ekonomiczny, anonimowość 

w architekturze, nadmierną eksploatację zasobów naturalnych oraz zanieczyszczanie środowiska. 

Przyczynia się do uwrażliwienia i ukierunkowania na człowieka, jego otoczenie, kulturę, lokalne 

materiały, klimat, środowisko, wsparcie najuboższych, zrównoważenie oraz pewną 

powściągliwość. Praca porusza tematykę rozwoju teorii oraz praktyki ST. Analiza postaw 

propagatorów ruchu, architektów, teorii projektowych oraz konkretnych realizacji stanowi próbę 

ukazania stosowności jako istotnego atrybutu w kształtowaniu architektury. Analizie poddane 

zostały współczesne realizacje w krajach rozwijających się. Rozprawa odnotowuje także kwestie 

kontrowersji związanych z ruchem ST. Celem pracy nie jest arbitralne rozstrzygnięcie, jaką 

architekturę należy uznać za stosowną. Stara się określić charakterystyczne cechy architektury 

stosownej – w rozumieniu ogólnym oraz jako architektury bazującej na ideach ruchu Stosownej 

Technologii. Jest próbą usystematyzowania i określenia kryteriów stosowności oraz wskazania ich 

wpływu na współczesne tendencje projektowe, w szczególności dotyczące kształtowania 

architektury w krajach rozwijających się. 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: 

architektura stosowna, ruch stosownej technologii, stosowna technologia, stosowność, architektura 

w krajach rozwijających się. 



207 

 

VII SUMMARY 

The subject of the dissertation is the question of appropriateness in architecture with particular 

emphasis on design trends in developing countries. The dissertation consists of a theoretical part 

showing the outline of the idea of appropriateness in the history of aesthetic thought and 

architecture, and aiming at specifying the general characteristics of appropriate architecture. The 

next part of the dissertation is a description of the development of the idea of appropriateness in the 

twentieth century, pointing to it as the chief attribute of development, technology, the art 

of building or economics in the global trends emerging from the 1960s on. What has been 

presented is the historical background, currents of thought and personas contributing to the 

emergence and development of an international movement - the so-called Appropriate Technology 

(AT) movement. The ideas of the Appropriate Technology movement are to be based on a holistic 

approach to society, the environment, technology, architecture and other dimensions of reality, with 

an emphasis on developing countries. It is a concept encompassing the entire spectrum of searching 

for the most appropriate solutions. Standing by the conviction that all the aforementioned domains 

and phenomena are interlinked. Criticizing an attitude focused primarily on economic growth, 

development, economic profit, anonymity in architecture, over-exploitation of natural resources 

and environmental pollution. Contributing to sensitization and orientation towards people, their 

surroundings, culture, local materials, climate, environment, support for the poorest, sustainability 

and a certain restraint. This dissertation tackles the development of the theory and practice of AT. 

The analysis of the attitudes of movement promoters, architects, design theories and specific 

implementations is an attempt to show appropriateness as an important attribute in creation 

of architecture. Contemporary implementations in developing countries were analysed. 

The dissertation also notes the controversy surrounding the AT movement. The aim 

of the dissertation is not to arbitrarily decide which architecture should be considered appropriate. 

It tries to define the characteristic features of Appropriate Architecture - in general terms and 

as an architecture based on the ideas of the Appropriate Technology movement. It is an attempt 

to systematize and define the criteria of appropriateness and to indicate their influence 

on contemporary design trends, in particular those related to the shaping of architecture 

in developing countries. 

 

 

 

 

Key words: 

appropriate architecture, appropriate technology movement, appropriate technology, 

appropriateness, architecture in developing countries. 
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○↑ widok na elewacje szpitala, fot. Chen L.; 
○↓ widok na wewnętrzny dziedziniec, fot. Chen L. 
il.  38. Główny Szpital Nigru, CITIC Architectural Design Institute (CADI), Niamey, Niger, 2016: 
○↑ widok z lotu ptaka, fot. Chen L.; 
○↓↔ detale elewacji wywodzące się z tradycyjnych maszrabijj, fot. Chen L. 
il.  39. Szkoła zawodowa, LEVS architecten, Sangha, Dogon, Mali, 2013–…: 
○↑ widok na elewacje od południowo–zachodniej strony, fot. kadr z filmu pt. LEVS - Construction 

site of Practical College Sangha in Mali, march 2018, LEVS architecten, 

https://vimeo.com/262172946 [dostęp:30.04.2021]; 
○↓ widok z dziedzińca na sale lekcyjne, fot. LEVS architecten. 
il.  40. Szkoła zawodowa, LEVS architecten, Sangha, Dogon, Mali, 2013–…: 
○↑ widok z lotu ptaka na cześć z salami lekcyjnymi oraz domami dla nauczycieli, fot. Partners 

Pays Dogon; 
○↓ Schemat zagospodarowania terenu szkoły, rys. Partners Pays Dogon. 
il.  41. Szpital Siddhartha dla dzieci i kobiet, Tadao Ando Architects and Associates, Kishore 

Thapa, Butwal, Nepal, 1998: 
○ widok na elewację północno–wschodnią, fot. Yamamouri M. 
il.  42. Szpital Siddhartha dla dzieci i kobiet, Tadao Ando Architects and Associates, Kishore 

Thapa, Butwal, Nepal, 1998: 
○↑ widok na elewację południowo–wschodnią z podcieniami, fot. Yamamouri M.; 
○↓ szkic rzutu parteru, rys. Ando T. 
il.  43. Wydział Architektury i Kształtowania Środowiska, Patrick Schweitzer & Associés, Kigali, 

Rwanda, 2017: 
○↑ widok od strony południowo–wschodniej, fot. Toulet J.; 
○↓ widok z lotu ptaka, fot. Toulet J. 
il.  44 Wydział Architektury i Kształtowania Środowiska, Patrick Schweitzer & Associés, Kigali, 

Rwanda, 2017: 
○↑ widok z poziomu stropodachu, fot. Toulet J.; 
○↔ wnętrze jednej z sal, fot. Toulet J.; 
○↓ przekrój, rys. Patrick Schweitzer & Associés. 
il.  45. Szkoła podstawowa im. Marii Grazii Cutuli, 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero, 

Khushrud (Herat), Afganistan, 2011: 
○↑ widok od strony południowej w kierunku głównego wejścia, fot. Afroz N.; 
○↓ widok z lotu ptaka, fot. IaN+. 
il.  46. Szkoła podstawowa im. Marii Grazii Cutuli, 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero, 

Khushrud (Herat), Afganistan, 2011: 
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○↑ widok z dziedzińca w stronę biblioteki i sal lekcyjnych, fot. Afroz N.; 
○↓← aksonometria, rys. 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero; 
○↓→ rzut, rys. 2A+P/A, IaN+, Mario Cutuli, ma0/emmeazero. 
il.  47. Osiedle mieszkaniowe Niamey 2000, united4design, Kollo (Niamey), Niger, 2016: 
○↑ widok na elewację południową ze stref wejściową do części mieszkań, fot. Seidel T.; 
○↓ widok na elewację południową, fot. Seidel T. 
il.  48. Osiedle mieszkaniowe Niamey 2000, united4design, Kollo (Niamey), Niger, 2016: 
○↑ widok z lotu ptaka, fot. Seidel T.; 
○↔ przekrój ilustrujący zasadę działania wentylacji, rys. united4design; 
○↓ rzut parteru oraz piętra, rys. united4design. 
il.  49. Sierociniec Ti kay là, Bonaventura Visconti di Modrone (ABVM), Anse-à-pitres, 

Haiti, 2016: 
○↑ widok od strony północno–wschodniej, fot. Cappelletti M.; 
○↓ widok z części wspólnej na elewacje boczne i frotnowe, fot. Cappelletti M. 
il.  50. Sierociniec Ti kay là, Bonaventura Visconti di Modrone (ABVM), Anse-à-pitres, 

Haiti, 2016: 
○↑ wnętrze pokoju, fot. Cappelletti M.; 
○↓← rzut, rys. ABVM; 
○↓→ diagram ilustrujący schemat działania naturalnej wentylacji oraz wykorzystania energii 

słonecznej, rys. ABVM. 
il.  51. Sierociniec Falatow Jigiyaso, F8 architecture, Gérard Violante, Dialakoroba, Mali, 2012: 
○↑ widok elewacji od strony zachodniej, fot. Bjelobaba V.; 
○↓ widok od strony dziedzińca, fot. Bjelobaba V. 
il.  52. Sierociniec Falatow Jigiyaso, F8 architecture, Gérard Violante, Dialakoroba, Mali, 2012: 
○↑ widok z tarasu służącego jako otwarta sala lekcyjna., fot. Bjelobaba V.; 
○↓← sytuacja, rys. F8 architecture; 
○↓→ rzut, rys. F8 architecture. 
il.  53 Szkoła średnia w kompleksie Bangre Veenem, Albert Faus, Péyiri (gmina Koudougou), 

Burkina Faso, 2019: 
○↑ widok od strony zachodniej na elewacje i wewnętrzny korytarz, fot. Villalba M.; 
○↓ wnętrze sali lekcyjnej, fot. Villalba M. 
il.  54. Szkoła średnia w kompleksie Bangre Veenem, Albert Faus, Péyiri (gmina Koudougou), 

Burkina Faso, 2019: 
○↑ widok od strony zachodniej na elewacje, fot. Villalba M.; 
○↓← aksonometria, rys. Faus A.; 
○↓→ rzut, rys. Faus A. 
il.  55. Szpital Friendship Satkhira, Kashef Chowdhury/URBANA, Shyamnagar Upazila, 

Bangladesz, 2018; 
○↑ widok z lotu ptaka, fot. Salman A.; 
○↓ wnętrza kompleksu, fot. Salman A. 
il.  56. Szpital Friendship Satkhira, Kashef Chowdhury/URBANA, Shyamnagar Upazila, 

Bangladesz, 2018: 
○↑ widok na jeden z dziedzińców, fot. Salman A. 
○↓← rzut kompleksu, rys. Kashef Chowdhury/URBANA; 
○↓→ aksonometria z osiami wyznaczającymi strefowanie oraz komunikację, 

rys. Kashef Chowdhury/URBANA. 
il.  57. Szkoła średnia, Architetti Senza Frontiere Italia, Roong (Prowincja Takeo), Kambodża, 

2012–2018: 
○↑ widok na budynek szkoły (etap pierwszy) strony południowo–zachodniej, fot. Salce B.; 
○↓ widok na budynek szkoły (etap drugi) strony północno–wschodniej, fot. Architetti Senza 

Frontiere Italia. 
il.  58 Szkoła średnia, Architetti Senza Frontiere Italia, Roong (Prowincja Takeo), Kambodża, 

2012–2018: 
○↑ widok ze strefy podcienia szkoły, fot. Salce B.; 
○↓← plan zagospodarowania terenu, rys. Architetti Senza Frontiere Italia; 
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○↓→ przekrój przez budynek szkoły, rys. Architetti Senza Frontiere Italia. 
il.  59. Szpital pediatryczny Nijala, TAMassociati, Nijala (Darfur Południowy), Sudan, 2010: 
○↑ widok na elewację zachodnią, fot. Pantaleo R.; 
○↓ widok od strony dziedzińca szpitala, fot. Pantaleo R. 
il.  60. Szpital pediatryczny Nijala, TAMassociati, Nijala (Darfur Południowy), Sudan, 2010: 
○↑ wnętrze sali szpitalnej, fot. Pantaleo R; 
○↓ aksonometria ukazująca schemat działania wentylacji w szpitalu, rys. TAMassociati. 
il.  61. Dom pomocy, Aut Aut Architettura, Hell-Ville (Nosy Be), Madagaskar, 2019: 
○↑ widok na elewację od strony południowo–wschodniej, fot. Calandra F.; 
○↔ widok z portyku, fot. Calandra F.; 
○↓← sytuacja, rys. Aut Aut Architettura; 
○↓→ rzut domu, rys. Aut Aut Architettura. 
il.  62. Francuska szkoła im. Jean’a Mermoz’a, Terreneuve Architectes | Urbanistes, Dakar, 

Senegal, 2011: 
○↑ widok z kładki na elewacje, fot. Rousselot D.; 
○↓ widok z kładki na przestrzeń między budynkami, fot. Rousselot D. 
il.  63. Francuska szkoła im. Jean’a Mermoz’a, Terreneuve Architectes | Urbanistes, Dakar, 

Senegal, 2011: 
○↑ widok z lotu ptaka w trakcie budowy, fot. Rousselot D.; 
○↔ widok z galerii w stronę budynków, fot. Rousselot D.; 
○↓ przekrój ilustrujący schemat działania wentylacji i chłodzenia budynków, rys. Terreneuve 

Architectes | Urbanistes. 
il.  64. Akademia Dziecięca Chipakata, Frank Lupo, Randy Antonia Lott, Susan Rodriguez, 

Chipakata, Zambia, 2015: 
○↑ widok na elewacje południową, fot. Duker R., Bedolla F., Ray G., Mizzi J.; 
○↔ widok na elewację boczną, fot. Duker R., Bedolla F., Ray G., Mizzi J.; 
○↓ elewacje od strony zachodniej, rys. Duker R., Bedolla F., Ray G., Mizzi J. 
il.  65. Schemat ukazujący charakterystyczne cechy oraz specyfikę architektury stosownej 

bazującej na ideach ruchu Stosownej Technologii. Źródło: Opracowanie własne autora. 
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