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WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA INSPIROWANA 
REGIONALNYM BUDOWNICTWEM GÓRNEGO ŚLĄSKA 
NA PRZYKŁADACH WŁASNYCH PROJEKTÓW DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH Z KOŃCA XX WIEKU I POCZĄTKU 
XXI WIEKU
STRESZCZENIE

Tematem opracowania jest architektura jednorodzinnych domów mieszkalnych projektowanych  
w latach 80-tych i 90-tych XX wieku i w pierwszych latach po roku 2000. Na przykładach własnych prac 
autor ukazuje występujące w tym czasie tendencje w projektowaniu budynków jednorodzinnych1. 
Prezentowane projekty powstały na zamówienie prywatnych inwestorów jako budynki wolnostojące. 
W końcowej części pokazano fragmenty dwóch prac dyplomowych wykonanych na kierunku studiów 
architektura w roku 2003 pod kierunkiem autora. Wspólną, łączącą je cechą jest nawiązanie do 
tradycyjnej architektury regionalnej Górnego Śląska. Mieszczą się one zatem w nurcie architektury 
postmodernistycznej2, a także kierunków określanych jako architektura neotradycjonalna  
i architektura miejsca3. W kilku projektach zastosowano specyficzne rozwiązanie przestrzenne 
– zaprojektowano pokój dzienny jako wydzielony z bryły budynku, o większej wysokości niż inne 
pomieszczenia mieszkalne i nieznacznie uniesiony nad terenem co umożliwia dobry kontakt  
z ogrodem. Artykuł jest próbą podsumowania własnych doświadczeń w projektowaniu i realizacji 
jednorodzinnych domów mieszkalnych. 

SŁOWA KLUCZOWE

mieszkalnictwo jednorodzinne, architektura postmodernistyczna, neotradycjonalizm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Autorami prezentowanych  projektów  są architekci Andrzej Grzybowski i Alina Borowczak-Grzybowska.
2 Por. Charles Jencks: Architektura postmodernistyczna.
3 Por. Zbigniew Gadek: Architektura miejsca.
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Zabudowa jednorodzinna w Polsce przed rokiem 1990 w czasach 
dominacji wielkoskalowych osiedli mieszkaniowych

Większość prezentowanych projektów domów jednorodzinnych powstała w okresie 
kiedy potrzeby mieszkaniowe w Polsce zaspokajane były przede wszystkim przez 
budowę mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Prowadzona w tym czasie przez władze 
państwowe polityka mieszkaniowa  skupiona była na realizacji masowego budownictwa 
mieszkaniowego w miastach, w postaci dużych, wielkoskalowych osiedli określanych jako 
Strukturalne Jednostki Mieszkaniowe. Ich urbanistyczna doktryna wywodziła się z idei 
„Karty Ateńskiej”4 , która zalecała budowę nowych dzielnic mieszkaniowych opartych na 
ujednoliconych, racjonalnych założeniach. Priorytetami były: dostęp do słońca, zieleni, 
wyposażenie w podstawowe usługi. To masowe budownictwo mieszkaniowe, nie tylko 
w Polsce ale także w innych krajach „obozu socjalistycznego”, zdominowane było od 
połowy lat 60-tych do końca lat 80-tych przez wielkie osiedla składające się z budynków 
wielorodzinnych. Budynki te miały być funkcjonalnymi „maszynami do mieszkania”.  
Ze względu na powtarzalność projektów i ich realizację w dominującej wówczas techno-
logii „wielkiej płyty”5, architektura większości tych osiedli była silnie zuniformizowana. 
Powstawało środowisko mieszkaniowe pozbawione cech indywidualnych, nie uw-
zględniające kontekstu miejsca lokalizacji czy lokalnej tradycji architektonicznej.  
Na terenach wiejskich i podmiejskich powstawała w tym czasie zabudowa jednorodzinna, 
najczęściej w postaci domów wolnostojących, budowanych indywidualnie przez osoby 
prywatne. Ten rodzaj zabudowy znajdował się na marginesie wielkich budów osiedli 
mieszkaniowych powstających w całym kraju. Nie uzyskał poparcia ówczesnych władz 
jako wyraz indywidualnych inicjatyw obywateli, nie przystających do obowiązującej 
doktryny społeczno-politycznej. Najczęściej stosowanym w tym czasie wzorem domu 
jednorodzinnego był prostopadłościenny budynek z płaskim dachem. Ten uproszczony 
wzorzec będący odbiciem międzynarodowej architektury modernistycznej operującej 
kubistycznymi bryłami, uznawano za wyraz nowoczesności. Ten typ budynku 
przypominający sześcian, spotykany na terenie Polski „od morza do Tatr”, znany jest  
w środowisku architektów jako „kostka polska”. 
W czasach dominacji wielkoskalowych osiedli, projekty domów jednorodzinnych 
rzadziej wykonywane były przez architektów pracujących w dużych biurach projektów, 
a częściej przez techników i inżynierów budowlanych. Na podstawie wykonywanej 
przez nich dokumentacji wznoszono domy poprawne pod względem techniki 
budowlanej lecz niezbyt wyszukane pod względem rozwiązań przestrzennych. 
Domy te powstawały na terenie całego kraju tworząc dość chaotyczną zabudowę  
o niskiej wartości przestrzennej. Realizowano je często z naruszeniem obowiązujących 
przepisów dotyczących np. dopuszczalnej powierzchni użytkowej budynku. Ubóstwo 
formy architektonicznej pogłębiały braki materiałowe. Z powodu chronicznego braku 
materiałów budowlanych  dostęp do nich był utrudniony a wiele podstawowych 
materiałów było reglamentowanych. Często zdobywano je nielegalnie, płacąc więcej 
niż przewidywały oficjalne cenniki. Ponieważ nie funkcjonował system kredytów 
bankowych, budowy własnych, jednorodzinnych  domów ciągnęły się latami. 

Domy z katalogu a domy projektowane na zamówienie

Dla architekta prowadzącego własną pracownię, jednym z najczęściej podejmowanych 
tematów są projekty różnych typów zabudowy mieszkaniowej. Mimo znacznej 

4 „Karta Ateńska” - dokument programowy sformułowany w 1933 r. podczas  Kongresów Międzynarodowych 
Architektury Nowoczesnej - CIAM.
5 Pod koniec lat 80-tych w technologii wielkiej płyty realizowano w Polsce 85% mieszkań w budynkach wielo-
rodzinnych.
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oferty gotowych projektów umożliwiającej budowę domu typowego na podstawie 
wybranego z katalogu wzoru6, dość liczna jest jeszcze grupa osób zainteresowanych 
zamówieniem w pracowni architektonicznej projektu własnego domu dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb. Inwestor zamawiający taki nietypowy projekt ma szansę 
wybudowania własnego domu lepiej spełniającego oczekiwania zamawiającego niż 
oferuje to dom wybrany z katalogu. Dom indywidualnie projektowany może też być lepiej 
dopasowany do miejsca lokalizacji, a przede wszystkim, jako budynek niepowtarzalny, 
projektowany na zamówienie, może mieć  unikalny charakter. Wyobrażenia o przyszłym 
domu zamawiającego i projektanta często nie pokrywają się. Zamawiany u architekta 
projekt wymaga wielu spotkań, podczas których następuje wymiana myśli pomiędzy 
inwestorem a podejmującym się wykonania projektu architektem. Podczas spotkań 
dochodzi do wymiany poglądów i najczęściej do kompromisu pomiędzy propozycjami 
architekta a pierwotnymi wyobrażeniami inwestora. Na ogół  jest to proces żmudny 
i długotrwały. Znacznie rzadziej zdarza się, że zamawiający zostawia architektowi 
wolną rękę pozwalając mu na swobodę twórczą, a czasem nawet na rozwiązanie 
awangardowe w tej dziedzinie. Podczas rozmów z inwestorem architekt pełni rolę 
doradcy objaśniającego różne aspekty projektowania. Jest często przewodnikiem 
ułatwiającym rozeznanie w skomplikowanym procesie inwestycyjnym. Jednak to 
zamawiający projekt ma głos decydujący – ma  to być jego wymarzony dom, budowany 
przecież za jego pieniądze. Architekt z reguły przedstawia kilka wstępnych koncepcji  
domu, z których trzeba wybrać jedną do dalszego opracowania. Jest to najważniejsza 
faza projektowania, decydująca o przyszłym kształcie domu. Na tym etapie decyduje 
się także o wielkości inwestycji  i jej kosztach.

Inne są relacje pomiędzy architektem a zamawiającymi większe projekty niż pojedynczy 
dom mieszkalny. Inwestorzy, deweloperzy i przedsiębiorcy budowlani zamawiający 
projekty zespołów mieszkaniowych są na ogół lepiej zorientowani w zasadach tego typu 
inwestycji. Zamówienia takie najczęściej formułowane są dość precyzyjnie. Określona 
jest struktura zabudowy, standardy i wielkości mieszkań, wysokość i charakter brył 
budynków. Głównym kryterium jest tu handlowa atrakcyjność oferty umożliwiająca 
szybką sprzedaż i osiągnięcie wysokiej stopy zysku z zainwestowanego kapitału.  
Z rozmów z inwestorami wynika, że dla dewelopera najważniejszym wskaźnikiem jest 
PUM – powierzchnia użytkowa mieszkań. Jej wielkość mnożona przez koszt sprzedaży 
metra kwadratowego decyduje o rentowności planowanej inwestycji.

Trendy i mody architektoniczne w projektowaniu domów jednorodzinnych

Do budowy własnego domu przeważa podejście konserwatywne. Stąd trudno  
o akceptację nowych, niespotykanych wcześniej rozwiązań przestrzennych. Własny dom, 
także mieszkanie w budynku wielorodzinnym, to przestrzeń prywatna, o której każdy  
z nas ma własne wyobrażenie i chce je realizować. Przestrzeń mieszkalna ma charakter 
intymny. Wyobrażenia o własnym, rodzinnym dom nacechowane są ukształtowanym 
przez pokolenia przekonaniem o sposobie zamieszkiwania przekazywanym często  
w rodzinnej tradycji.  Innymi źródłami wyobrażeń o własnym domu są przekazy 
literackie, fotograficzne i filmowe. Istotny wpływ na kształtowanie obrazu domu mają 
także wrażenia z zagranicznych podroży i widzianych tam mieszkalnych rezydencji.

W pracach podejmowanych przez architektów, podobnie jak w innych dziedzinach 
twórczości, trudno mówić o całkowitej oryginalności dzieła, ponieważ w każdym 
projekcie wykorzystuje się znane już wcześniej rozwiązania przestrzenne. Dotyczy 

6 Szymski A. M., Powrót do swojskości -  czyli domy z internetowych katalogów.
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to sposobu rozmieszczenia i relacji wzajemnej pomieszczeń decydujących  
o funkcjonalności budynku, kształtowania bryły, rozwiązaniach elewacji, rodzaju 
użytych materiałów, zastosowanego detalu architektonicznego. Projektant korzysta 
z własnego doświadczenia ale też posługuje się innymi projektami. Nawet nie 
kopiując rozwiązań swoich kolegów, znajduje się pod wpływem podobnych obiektów 
publikowanych w czasopismach, książkach, w sieci internetowej. W wielu przypadkach 
pojawia się problem plagiatu czyli przedstawiania myśli innego architekta jako własnej 
myśli projektowej. Granica pomiędzy inspiracją a naśladownictwem (plagiatem) jest 
płynna i trudno ją w dziedzinie architektury jednoznacznie określić. Nierzadko architekt 
ulega aktualnym „trendom” w projektowaniu, które można nazwać obowiązującą  
w danym czasie „modą architektoniczną”. Widać to na przykładzie kształtowania 
dachów domów w ostatnich kilkudziesięciu latach. Po okresie obowiązującego w latach 
60-tych do 80-tych XX wieku surowego modernizmu dopuszczającego wyłącznie dachy 
płaskie, w latach 90-tych na fali „postmodernizmu” i w opozycji do poprzedniego stylu, 
pojawiły się domy z dachami stromymi, często wielospadowymi. Przybierały one często 
formy nadmiernie wybujałe, osiągając w skrajnych przypadkach formy karykaturalne  
w swoim bogactwie7.  Po roku 2000 powrócił „neomodernistyczny” sposób kształtowania 
budynków jako prostopadłościennych brył z płaskimi dachami. Jednak domy z płaskimi 
dachami nie są jedyną konwencją obowiązującą we współczesnej architekturze 
mieszkaniowej. Równocześnie powstają masowo domy z dachami spadzistymi  
o różnych kątach nachylenia. Wielu architektów stosuje je w swoich projektach jako 
lepiej dostosowane do polskiego klimatu,  istniejącej zabudowy i  lepiej niż dachy płaskie 
wpisujące się w  zastany krajobraz.

Powrót stylu dworkowego

W latach międzywojennych zaczęto budować w Polsce domy nawiązujące formą 
architektury do dawnych dworów. Ich historyzująca forma, określana czasem jako 
„architektura  patriotyczna” lub „architektura swojska”, miała przypominać dawne, 
szlacheckie tradycje. W odrodzonej Polsce, po dwóch wiekach niewoli, powrót  
do wzorów z przeszłości miał ideowe i emocjonalne uzasadnienie. Kierunek ten nazwany 
„stylem dworkowym”8 znalazł swój wyraz także w licznych budynkach użyteczności 
publicznej Odrodzonej Rzeczpospolitej. Odwoływanie się w tym czasie do tradycyjnych 
form motywowane było nawiązaniem do historii i patriotyczna postawą. Trudniej 
uzasadnić takie naśladownictwo w naszych czasach. Po roku 1989, wraz z odradzaniem 
się polskiej klasy średniej, nasiliły się tendencje do budowania domów jednorodzinnych 
przypominających, a nawet naśladujących dawne, polskie dwory. Ponieważ niewiele 
pozostało autentycznych szlacheckich dworów, wielu z  przedstawicieli bogacącej się 
klasy średniej, decyduje się na budowę domu „w typie dworkowym” dla podniesienia 
swojej społecznej pozycji. Własny, współcześnie budowany na wzór historycznych 
budowli dworek jest na ogół rekonstrukcją podobnie jak dekoracja do kostiumowego 
filmu. Może być wzniesiony ze względów sentymentalnych jako wyraz nostalgii za 
dawnymi czasami. Nawiązanie do tradycji polskiego dworu często jest realizacją 
marzenia o lepszym życiu. Przez zamieszkanie w „dworku” jego właściciel ma poczucie 
awansu społecznego a nawet przeniesienia się do „wyższych sfer”. Wartości estetyczne 
współczesnej „architektury dworkowej” są zróżnicowane. Niektóre z nich są lepszymi 
lub gorszymi kopiami dawnych budynków. Inne ocierają się o architektoniczny kicz 

7 Budynki te nazywane są „gargamelami” ze względu na podobieństwo do domów z dziecięcych kreskówek.
8 Styl ten opisuje m.in. M. Rydel, Styl dworkowy 1900 – 1939. Na ten temat także w: Dwór polski w XIX wieku. 
Zjawisko historyczne i kulturowe. SHS, Warszawa, 1990.
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Zdarzają się także udane próby współczesnej interpretacji formy dworu polskiego9.   
Są to jednak nieliczne propozycje ginące w masie tandetnych podróbek - domów 
nieudolnie naśladujących dawne szlacheckie dwory.

Przykłady kilku własnych projektów domów jednorodzinnych 
w nurcie neoregionalizmu postmodernistycznego

Poniżej przedstawiono kilka własnych projektów mieszczących się w nucie architektury 
postmodernistycznej lat 80-tych i 90-tych. Ponieważ nawiązują one do miejscowej 
architektury regionalnej, mogą być przykładami neotradycjonalizmu w architekturze 
końca XX. wieku na Górnym Śląsku. 
W tej grupie projektów czerpiących inspirację z regionalnej architektury górnośląskiej 
mieści się  projekt domu Wiktora Halubczoka w Opolu - Grudzicach z 1987 roku.

Rys. 1. Projekt domu jednorodzinnego Wiktora Halubczoka w Opolu – Grudzicach z roku 1987, 
widok perspektywiczny, elewacje, rzuty parteru i pietra. 

9 Przykładem  może być projekt dworku w Jerzmanowicach pod Krakowem  Zbigniewa Gądka z roku 1978. 
Z. Gądek, Miejskie budownictwo plombowe…(część III), [w:] Architektura i krajobraz., 1996, str. 32. Wyd. Fun-
dacji Przestrzeni Górnego Śłąska.
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Budynek parterowy z wysokim wielospadowym dachem ma przybudówkę od strony 
ogrodu, w której mieści się pokój dzienny z kominkiem. Schodzi się do niego po kilku 
stopniach z części zawierającej strefę wejściową i kuchnię z miejscem do jedzenia. Bryła 
budynku nawiązuje do tradycji przez rozczłonkowany, stromy dach z wysuniętymi 
okapami i eksponowanymi kominami. W elewacjach pojawiają się okna o rożnych 
kształtach i drobnych podziałach stolarki. Jak zauważył J. A. Korbel: „W projekcie tym 
można doszukać się śladów alkierza, ganku, echa stylizacji witkiewiczowskiej”10.

Podobnie jak opisany powyżej dom w Opolu, zaprojektowano i zrealizowano na 
początku lat 90-tych dom mieszkalny rodziny Bobkowskich w Pyskowicach przy  
ul. Astrów.

Zastosowano w nim tę samą zasadę wydzielonej przybudówki z dużym pokojem 
dziennym. Ma on większą wysokość niż inne pomieszczenia a jego podłoga znajduje się 
na poziomie ogrodu. Ta część budynku obniżona jest o ok. 70 cm w stosunku do części 
wejściowej i kuchennej. Rozwiązanie to, z wydzielonym pokojem dziennym,  powtarza 
się w kilku innych pracach prezentowanych w opracowaniu. 

Projekt domu mieszkalnego Huberta  Podkowy w Toszku z roku 1989 (rys. 3),   
to propozycja nowej architektury o charakterze neotradycjonalnym w zabytkowym 
otoczeniu. Dom ten wpisuje się w gęstą zabudowę małego miasta na Górnym Śląsku.  
Nie podejmuje dialogu z istniejącą tradycyjną architekturą przez zastosowanie 
współczesnych, modernistycznych form i nowoczesnych materiałów budowlanych, ale 
jest, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dla miejsca lokalizacji, próbą kontynuacji 
zastanych form architektonicznych. Nawiązuje do sąsiadującej zabudowy kształtem 
dachu, użyciem tradycyjnych materiałów i detali architektonicznych. Elewacja od 
strony wejścia akcentowana jest gankiem z półkolistą attyką. Od strony ogrodu 
zaproponowano nadwieszone nad tarasem pomieszczenie ze ścianą szczytową 
o neobarokowym zakończeniu. Forma budynku spełnia rygorystyczne zalecenia 
konserwatorskie sformułowane dla tej inwestycji.

10 Korbel J.A., Architektura żywa .str. 112.

Rys. 2, 2a. Dom mieszkalny w Pyskowicach 
przy ul. Astrów, (realizacja z początku lat 
90-tych), rzut parteru, elewacja zachodnia.  



ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552          2016, nr 8

15

      

Rys. 3. Projekt domu  w Toszku z roku 1989. Elewacje, rzuty parteru i piętra.
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Innym przykładem nawiązania do miejscowej, tradycyjnej architektury jest dom 
wakacyjny w Porąbce - Kozubniku (rys. 4, 5, 6, 6a). Zbudowany został w końcu lat  
80-tych w Beskidzie Małym, niedaleko sztucznego zbiornika i elektrowni wodnej.  
Nawiązuje do regionalnej architektury beskidzkiej wsi kształtem dachu, jego propor-
cją do bryły budynku, także użytymi do budowy miejscowymi materiałami11. Budy-
nek wzorowany na architekturze góralskich chałup zawiera jednak kilka elementów 
nie spotykanych w miejscowym budownictwie ludowym takich jak: podcień wejścia,  
niewielki drewniany balkon. Pokój dzienny połączony jest z kuchennym aneksem  
i otwartą antresolą z miejscami do spania, przez co wnętrze uzyskuje współczesny 
charakter.

Rys. 4. Dom wakacyjny w Porąbce – Kozubniku w Beskidzie Małym - widok perspektywiczny
Rys. 5. Dom wakacyjny w Porąbce – Kozubniku. Projekt elewacji.
Rys. 6, 6a. Zdjęcie z budowy domu wakacyjnego w Porąbce – Kozubniku  ( lata 80-te) 
widok współczesny od strony wejścia.

Z tego samego okresu pochodzi projekt przebudowy domu z lat 30-tych XX. wieku  
w Wiśle – Głębcach (rys. 7, 8). Budynek został przebudowany i dostosowany do potrzeb 
nowego właściciela na podstawie wykonanego na początku lat 80-tych projektu.  
Dom ten zlokalizowany na dużej, zalesionej działce o południowej ekspozycji, 
reprezentuje typ willi charakterystyczny dla międzywojennej architektury w Beskidzie 
Śląskim.

Rys. 7. Projekt przebudowy willi w Wiśle – Łabajowie, elewacja północna.
Rys. 8a. Widok z roku 2016 po kolejnej przebudowie budynku.

11 Por. Pokropek M., Budownictwo ludowe w Polsce.
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Rys. 8. Projekt przebudowy willi z okresu międzywojennego w Wiśle Łabajowie. Początek lat 80-tych, rzut parteru.

Zachowano formę i charakter bryły budynku dokonując jedynie niewielkich zmian  
w elewacjach. Wyniknęły one między innymi ze zamiany lokalizacji głównego wejścia  
do budynku, adaptacji części piwnicznej, przebudowy przeszklonej werandy, ocieplenia 
ścian i dachu. Większe zmiany nastąpiły wewnątrz budynku – przebudowano strefę 
wejściową, zaprojektowano jednoprzestrzenne wnętrze  pokoju dziennego z otwartymi 
schodami na piętro, przebudowano pokoje sypialne w dachu. Na działce dobudowano 
garaż z osobowo-towarową windą ukryty częściowo w spadku terenu. W następnych 
latach kolejni właściciele rozbudowali willę o wschodnią przybudówkę, mury oporowe 
zasłaniające przyziemie budynku i „fantazyjne” ogrodzenie działki (rys. 8a). Zmiany  
te spowodowały znaczne przekształcenie pierwotnej formy willi i jej otoczenia.

W roku 1987 wykonano projekt przebudowy domu jednorodzinnego w Ustroniu  
– Lipowcu. Aby dostosować istniejącą prostopadłościenną bryłę budynku do 
charakteru miejsca i górskiego krajobrazu Beskidu Śląskiego, zaproponowano zastąpienie 
płaskich dachów dwuspadowym, stromym dachem. Na wysokości mieszkalnego piętra 
zaproponowano rozległy, zewnętrzny taras. W części parterowej zastosowano okładzinę  
z miejscowego kamienia a wyżej drewniane elementy schodów, balustrad i pergoli 
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Rys. 9, 9a. Budynek jednorodzinny w Ustroniu – Lipowcu.  Projekt przebudowy z roku 1987 - 
elewacja południowa i rzut piętra. 

Do nurtu architektury postmodernistycznej  końca lat 80-tych zaliczyć można projekt  
domu mieszkalnego w Kielczy, miejscowości w pobliżu Lublińca (rys. 10). Jest on 
przykładem neotradycjonalizmu korzystającego z własnej interpretacji historycznych 
form dla  poszukiwania rozwiązania domu jednorodzinnego o charakterze małej 
rezydencji. Nawiązano tu do „stylu dworkowego” nie cytując jednak dawnej formy 
dachu czy detali architektonicznych. Dom parterowy kryty jest stromym dwuspadowym 
dachem bez okapów. W dachu znajdują się facjatki doświetlające pomieszczenia  
w poddaszu. Wejście do budynku umieszczono od strony gospodarczego dziedzińca.  
Na  centralnej osi znajduje się drugie wejście od strony ogrodu z niewielkim tarasem  
i wysuniętym półkolistym ryzalitem akcentowanym dużymi oknami umieszczonymi 
pomiędzy czterema słupami. W bocznej elewacji znajduje się mniejszy taras zadaszony 
balkonem podpartym czterema słupami.  Charakterystycznym elementem przestrze-
nnego rozwiązania budynku jest centralnie umieszczony główny hall o podwójnej 
wysokości, z dużym kominkiem i otwartą galerią na piętrze prowadzącą do pokoi 
sypialnych w poddaszu.
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Rys. 10. Budynek mieszkalnej w Kielczy k Kluczborka z roku 1987 jako przykład małej rezydencji, widok, elewacje, 
rzut parteru.
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Cechy architektury postmodernistycznej wykazuje także dom jednorodzinny  
w Gliwicach przy ul. Chemicznej. Wybudowany pod koniec lat 80-tych według 
indywidualnego projektu, znajduje się pośród powtarzalnych budynków, na zakoń-
czeniu jednego z szeregów domów jednorodzinnych. Charakterystyczny dla tego 
budynku jest wydzielony pokój dzienny o podwójnej wysokości z otwartą antresolą  
na piętrze. Jego ściany odchylone są o 45 stopni w stosunku do pozostałej części rzutu 
budynku. 

Rys. 11. Budynek jednorodzinny przy ul. Chemicznej w Gliwicach w zespole zabudowy szeregowej (1994 r.). 
Rzut parteru pokazuje pokój dzienny z dwoma aneksami – kuchennym i ogrodowym. 

Rys. 12.  Budynek jednorodzinny przy ul. Chemicznej w Gliwicach. Projekt  elewacji północno-zachodniej. 
Rys. 13. Widok od strony południowej budynku przy ul. Chemicznej w Gliwicach. 
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Kilka lat później, w 1991 roku powstała koncepcja rozbudowy domu przy  
ul. Daszyńskiego 37 w Gliwicach. Właściciel jednego z budynków położonego  
w zespole zwartej zabudowy jednorodzinnej z lat międzywojennych, zlecił wykonanie 
wstępnego projektu rozbudowy własnego domu. Przewidziano prowadzenie  
w nim działalności gospodarczej i uruchomienie sklepu. Zadaniem projektanta było 
rozmieszczenie obszernego programu użytkowego wymaganego przez zamawiającego 
na ograniczonej powierzchni działki i dostosowanie projektowanej zabudowy do 
istniejącej, wartościowej architektury o kameralnej skali, charakterystycznej dla 
podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej z lat 20-tych i 30-tych XX wieku na Górnym 
Śląsku Ze względu na rozbudowany program użytkowy, projektowany budynek w kilku 
miejscach dochodzi do granicy działki co wymagało by odstępstwa od obowiązujących 
przepisów.

Rys. 14. Rozbudowa domu jednorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 37 w Gliwicach. Koncepcja projektowa 
z roku 1991– rzut parteru.
Rys. 15. Rozbudowa domu przy u. Daszyńskiego w Gliwicach – rzut piętra mieszkalnego.
Rys. 16. Dom przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach – widok elewacji od strony ulicy.
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Dwa sąsiadujące ze sobą domy  jednorodzinne w Brzękowicach koło Psar powstały  
w latach 2000 - 2002. Zaprojektowano je dla dwóch rodzin, z myślą o indywidualnych 
potrzebach gospodarzy jako wolnostojące domy parterowe na przylegających do siebie 
działkach. Celem obniżenia kosztów budowy zrezygnowano z podpiwniczenia. Dachy  
o konstrukcji drewnianej, mają spadki około 30 %. Pokryte są dachówką ceramiczną. 
Pomieszczenia gospodarcze i garaże znalazły się w wydzielonych, wolnostojących 
budynkach. Domy te są propozycją zabudowy mieszkaniowej dla średnio zamożnych 
rodzin. Mogą być przykładem nawiązania do tradycji polskiego dworu. Widać to 
szczególnie w projekcie drugiego z tych domów dla rodziny Lisów. Elewacje budynku 
kształtem dachu, gankiem wejścia odwołują się do historycznej formy dworku. 
 

Rys. 17, 17a. Dom jednorodzinny w Brzękowicach Dolnych,  gmina Psary. Realizacja około roku 2000. 
Projekt elewacji południowej  i widok od południa.

Rys. 18. Dom jednorodzinny rodziny Lisów w Brzękowicach Dolnych koło Psar, rzut parteru. 
Rys. 19. Rysunek koncepcyjny południowej elewacji domu w Brzękowicach Dolnych jako nawiązanie 
do tradycji polskiego dworu.
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Z roku 2002 pochodzi projekt „Zespołu zabudowy rekreacyjnej całorocznej”   
w Żyłce  koło Krupskiego Młyna  (rys. 20, 21). Na północny – wschód od Tarnowskich 
Gór, wśród dużego kompleksu lasów lublinieckich, nad brzegiem malowniczej rzeki 
Mała Panew, zaprojektowano  zespół  składający się z 20 jednorodzinnych domów 
mieszkalnych.
 

Rys. 20. Projekt zespołu zabudowy jednorodzinnej w Żyłce koło Krupskiego Młyna z roku 2002. Plan zagospodaro-
wania terenu i cyfrowa makieta fragmentu zabudowy.
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Rys. 21. Elewacje, rzut i widok budynku jednorodzinnego typu A w Żyłce.
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Projekt ten określony został przez zamawiającego jako „zabudowa rekreacyjna 
całoroczna”. Zespół  mieszkaniowy tworzą trzy grupy budynków ulokowane wokół 
niewielkich dziedzińców na końcach dojazdowych sięgaczy. Zaprojektowano trzy typy 
rezydencjonalnych budynków o różnej wielkości12.  Budynki są dwukondygnacyjne,  
z wydzielonymi z zasadniczej części bryły domu parterowymi pokojami dziennymi 
wysuniętymi w kierunku ogrodów. Mają  dachy o niewielkich spadkach, z okapami 
wyraźnie wystającymi  poza obrysy murów. Wszystkie budynki ze względu na wysoki 
poziom wód gruntowych są niepodpiwniczone. Ich architektura  może kojarzyć się  
z  modernistycznymi willami lat międzywojennych.

Przykładami współczesnej interpretacji architektury regionalnej są także dwa projekty 
dyplomowe wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod 
kierunkiem autora. Pierwszy z nich nawiązuje do architektury ludowego budownictwa 
górali beskidzkich. Jest to projekt „Zagrody agroturystycznej w miejscowości 
Istebna w Beskidzie Śląskim”. Na obszernej działce zaprojektowano zagrodę 
złożoną z trzech budynków: domu gospodarzy, budynku inwentarsko-magazynowego, 
domu dla turystów i letników. Architektura budynków inspirowana jest miejscową 
tradycją, przede wszystkim formami wysokich, stromych dachów. Na kamiennych 
podmurówkach wznoszą się ściany pokryte białymi tynkami. Do wykończenia 
budynków zaproponowano współczesne materiały – blachę stalową, szklane tafle okien 
i świetlików. Projekt ten powstał jako praca dyplomowa Joanny Małeckiej w roku 200313. 

12 Budynki typu A i B zaprojektowane zostały przez arch. arch. Alinę i Andrzeja Grzybowskich. Współautorem 
budynku typu C jest arch. Tadeusz Kostoń.
13 Praca dyplomowa Joanny Małeckiej  pt. „ Projekt zespołu zabudowań zagrody agroturystycznej w Istebnej 
Połomie”. wykonana  na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w roku 2003 pod kierunkiem autora.
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Rys. 22, 23. Zagroda agroturystyczna w Istebnej. Fragment projektu dyplomowego Joanny Małeckiej z roku 2003.  
Makieta  budynku i elewacje.
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Drugi projekt dyplomowy nosi tytuł „Powrót do tradycji miejsca”. Jego tematem jest 
zespół jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Zabrzu . Na podstawie obszernej 
analizy istniejących na Górnym Śląsku patronackich osiedli robotniczych, autorka pracy 
Danuta Kamieniorz zaproponowała zabudowę jednorodzinną przeznaczoną dla 
personelu nowego szpitala - Akademickiego Centrum Akademii Medycznej i 
pensjonatową dla pacjentów14.  Projektowane budynki mieszkalne są próbą stworzenia 
modelu „śląskiego domu” cechującego się „przytulną swojskością”. Wzorem jest 
regionalna zabudowa kolonii robotniczych z końca XIX i początku XX wieku.  

Rys. 24. Projekt budynku mieszkalnego – „śląskiego domu” w Zabrzu. Fragment pracy dyplomowej Danuty Kamie-
niorz z roku 2003.

14 Praca dyplomowa Danuty Kamieniorz  „Powrót do tradycji miejsca” wykonana w 2003 r. na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem autora.
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Autorka tak opisuje dawny, śląski dom: „Śląski dom to najczęściej mieszkanie, składające 
się z kuchni i 1 lub 2 izb, mieszczące się najczęściej w familoku, w przestrzeni 
zurbanizowanej, przemysłowej osady, ale także np. w drewnianym „fińskim domku”. 
Życie w nim dawało poczucie swojskości, wspólnoty i zakorzenienia”. Wykonany przez 
nią projekt jest próbą współczesnej kontynuacji miejscowej architektury mieszkaniowej.

Podsumowanie

Przedstawiono własne projekty jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wykonane 
w latach 80-tych, 90-tych XX wieku i na początku XXI wieku. Współautorem 
prezentowanych prac jest arch. Alina Borowczak-Grzybowska. Są to domy wolnostojące 
z wyjątkiem budynku zlokalizowanego na zakończeniu zabudowy szeregowej przy ul. 
Chemicznej w Gliwicach. Wykonywane były na indywidualne zamówienie prywatnych 
inwestorów jako alternatywna propozycja wobec typowych projektów „domów  
z katalogów”. Mieszczą się one w nurcie postmodernizmu i osadzone są w regionalnej 
tradycji architektonicznej Górnego Śląska. Ze względu na graniczny charakter regionu 
i jego krajobrazowe zróżnicowanie tradycja ta jest niejednorodna.  Występują tu 
wpływy kultury polskiej w różnych jej odmianach, czeskiej, niemieckiej a w części 
północno-wschodniej rosyjskiej. Do architektury ludowej Beskidu Śląskiego nawiązuje 
projekt domu wakacyjnego w Porąbce-Kozubniku i praca dyplomowa „Projekt zagrody 
agroturystycznej” w Istebnej. Domy jednorodzinne w Toszku, Kielczy i w Brzękowicach 
koło Psar są próbą współczesnej interpretacji małego dworu występującego na 
północnych, wschodnich i południowych pograniczach regionu. Domy w Opolu  
i Gliwicach to propozycje miejskiej zabudowy jednorodzinnej o stromych dachach, 
dopasowanej do otaczającej je zabudowy z przełomu XIX. i XX. wieku. Praca dyplomowa  
„zabudowa jednorodzinna w Zabrzu” odwołuje się do tradycji zabudowy robotniczej  
w przemysłowej części Górnego Śląska. Zabudowa rekreacyjna -  willowa w miejscowości 
Żyłka może nasuwać skojarzenia z wczesno-modernistycznymi willami z lat 20-tych 
ubiegłego wieku, których liczne przykłady znajdziemy w Regionie.

Na tle uwag dotyczących budownictwa mieszkaniowego w Polsce, tworzących 
historyczny kontekst prezentowanych prac, autor opisuje przestrzenne rozwiązania 
budynków. Spośród prezentowanych dwunastu własnych projektów, sześć zostało 
zrealizowanych. Pokazano także dwie prace dyplomowe wykonane pod kierunkiem 
autora podejmujące temat współczesnej interpretacji architektury regionalnej.
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CONTEMPORARY ARCHITECTURE INSPIRED 
BY THE REGIONAL CONSTRUCTION OF UPPER 
SILESIA EXAMPLES OWN PROJECTS HOUSES 
FROM THE END OF THE TWENTIETH CENTURY 
AND EARLY TWENTY-FIRST CENTURY
SUMMARY

Presented own designs single-family residential development of the 80s., 90s. XX 
century and the beginning of XXI. century  made with the author’s collaboration arch. 
Alina Borowczak-Grzybowska. Presented detached houses were made to individual 
order of private investors as an alternative to typical projects „home directories”. They 
are housed in the mainstream of postmodernism and are embedded in the regional 
architectural tradition of Upper Silesia. Due to the nature of the border region and 
its landscape diversity of this tradition it is heterogeneous. There here the influence 
of Polish culture in its various forms, Czech, German and in the north-eastern part 
of region - Russia. To folk architecture of the Silesian Beskid refers design holiday 
home in Porąbka-Kozubniku and Dissertation „project agritourism farms” in Istebna. 
Single-family houses in Toszek, Kielcza and Brzękowicach near Psary are an attempt 
contemporary interpretation of a small manor occurring on the northern, eastern 
and southern borderlands region. Houses in Opole and Gliwice are the proposals  
of urban detached houses with steep roofs adapted to the surrounding buildings from 
the late nineteenth. and XX. century. Thesis „single-family housing in Zabrze” refers to 
the tradition of building workers in the industrial part of Upper Silesia. Recreational 
and residential buildings  in Żyłka can be associated with the early modernist villas with 
20-years of the last century, of which numerous examples can be found in the region.
Against the background of comments concerning housing in Poland during their 
formation, forming the historical context of the works presented, the author describes 
the spatial solutions of buildings. Of the 12 presented projects 6 have been implemented. 
Also shown 2 theses done under the guidance of the author’s undertaking on modern 
interpretations of regional architecture.
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