
W ramach kursu „Projektowanie architektury jednorodzinnego do-
mu wolnostojàcego” prowadzonego w semestrze 4 na II roku stu-
diów w roku akademickim 2006/2007 w Katedrze Kszta∏towania
Ârodowiska Mieszkaniowego Wydzia∏u Architektury Politechniki
Krakowskiej studenci otrzymali zadanie projektowe: „Projekt jedno-
rodzinnego domu wolnostojàcego” ekologicznego i ekonomiczne-
go, posiadajàcego silne zwiàzki z krajobrazem. Projekty studenc-
kie domów jednorodzinnych powinny uwzgl´dniç zasady zrówno-
wa˝onego projektowania architektoniczno – urbanistycznego.

Temat ten by∏ zwiàzany z projektem „A Blue Print for the Planning
and Purchasing Policies for Sustainable Built Development” – akro-
nim SusPurPol, w ramach programu INTERREG III C wykonywa-
nym w Katedrze Kszta∏towania Ârodowiska Mieszkaniowego, w la-
tach 2005–2007.

Prowadzàcy przedmiot: prof. dr hab. in˝. arch. Wac∏aw Seruga. Ze-
spó∏ prowadzàcy zaj´cia projektowe: prof. dr hab. in˝. arch. Wac∏aw
Seruga, dr arch. dr arch. Krystyna Paprzyca, Jaros∏aw Huebner, Da-
nuta Kupiec-Hy∏a, Zbigniew K´sek, Patrycja Maciejowska-Haupt,
mgr arch., mgr arch. El˝bieta Kusiƒska, Wojciech Lubicz Lisowski.

Celem zadania projektowego by∏o:
– poszukiwanie ró˝norodnych form architektonicznych domu na tle

krajobrazu,

In the course „Design of a detached house” in semester 4,

year II of studies in the academic year 2006/2007 at the Chair

of Housing Environment, Faculty of Architecture, Cracow

University of Technology, the students received an assign-

ment: „Design of a detached house” – ecological and eco-

nomical, closely related to the landscape. The designs ought

to allow for the principles of sustainable architectural and

urban design.

The theme is related to the project „A Blue Print for the Plan-

ning and Purchasing Policies for Sustainable Development”

– SusPurPol, programme INTERREG III C performed at the

Chair of Housing Environment in the years 2005–2007.

Course leader: Prof. D.Sc. Ph.D. Arch. Wac∏aw Seruga.

Team: Prof. D.Sc. Ph.D. Arch. Wac∏aw Seruga, Ph.D. Arch.

Krystyna Paprzyca, Jaros∏aw Hubner, Danuta Kupiec-Hy∏a,

Zbigniew K´sek, Patrycja Maciejowska-Haupt, M.Sc. Arch.

El˝bieta Kusiƒska, Wojciech Lubicz Lisowski.

The objectives were to:

– search for various architectural forms of a house in a land-

scape,

– allow for conditions resulting from the context of a place

which influence the shape and function of a building,

Przeglàd studenckich prac projektowych w trakcie kursu „Projektowanie architektury jednorodzinnego domu wolnostojàcego” – dyskusja. Review of the
students’ designs during the course “Designing the architecture of a detached house” – discussion.
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– uwzgl´dnienie uwarunkowaƒ wynikajàcych z kontekstu
miejsca, które majà znaczny wp∏yw na kszta∏t i funkcj´
budynku,

– zastosowanie odnawialnych êróde∏ energii,
– zwrócenie uwagi na kszta∏towanie Êrodowiska cz∏owie-

ka i oszcz´dnoÊç energii, wody itp.,
– umiej´tne wykorzystanie mo˝liwoÊci wspó∏czesnych

technologii w zakresie instalacji, materia∏ów budowla-
nych i innych w kszta∏towaniu architektury i estetyki bu-
dynku.

Przyj´to wst´pne za∏o˝enia do projektowania:
– wielkoÊç domu jednorodzinnego nie powinna przekra-

czaç 350 m2 powierzchni u˝ytkowej,
– lokalizacja domu w Polsce, a w szczególnoÊci Ma∏opol-

sce, po∏udniowo-wschodniej Anglii oraz Andaluzji w Hisz-
panii,

– wielkoÊç dzia∏ki dowolna
– program mieszkania powinien uwzgl´dniaç zaintereso-

wania i potrzeby okreÊlonego przez studenta adresata.
W ramach zaj´ç projektowych odby∏y si´ seminaria nt.

– use renewable sources of energy,

– draw attention to shaping human environment and saving energy,

water etc.,

– use the possibilities of contemporary technologies in installations,

building materials etc. in shaping the architecture and aesthetics of

a building.

The assumptions were:

– the size of a house cannot exceed 350 m2 of usable area,

– location in Poland, especially Ma∏opolska, south-eastern England

and Andalusia, Spain,

– free size of a plot,

– the programme of housing should allow for a selected recipient’s

interests and needs.

The classes included seminars „Passive houses”, „Clay houses”,

„Sources of renewable energy” and others as well as two reviews of the

advancement of work. The first review concerned the conceptual

phase. Its range included sketches concerning a search for function-

al and spatial ideas of a house and its surroundings. The second review

concerned an architectural and urban concept of a detached house.

Its range included a design of development in the scale of 1: 500 and

Prof. Wac∏aw Seruga wr´cza stdentkom II roku Nagrod´ Kierownika KKÂM za wyró˝niajàcy si´ projekt jednorodzinnego domu wolno stojàcego.
Prof. Wac∏aw Seruga presents some 2nd year students with ChHE Manager’s Award for a distinguished design of a detached house.

Studenci II roku i pracownicy KKÂM prowadzàcy çwiczenia. Siedzà od prawej: / 2nd year students and ChHE employees supervising classes. From right:
dr in˝. arch. Danuta Kupiec-Hy∏a, mgr in˝. arch. Wojciech Lubicz Lisowski, dr in˝. arch. Krystyna Paprzyca, mgr in˝. arch. El˝bieta Kusiƒska, dr in˝. arch.
Patrycja Maciejowska-Haupt, prof. dr hab. in˝. arch. Wac∏aw Seruga, dr in˝. arch. Jaros∏aw Huebner
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II blok tematyczny konferencji „Zrównowa˝one inwestycje mieszkaniowe”. Od prawej: / 2nd thematic block of the conference “Sustainable housing
investments”. From right: prof. Gra˝yna Schneider-Skalska, Richard Williams, prof. Zbigniew Zuziak, prof. Frank Lyons, arch. Dan Blott, prof. Hansen Dirk,
dr arch. Elena Douvlou, prof. Margarett Dirk.

„Domy pasywne”, „Domy z gliny”, „èród∏a energii odnawialnej” i inne, oraz
dwa przeglàdy stanu zaawansowania prac projektowych. Pierwszy przeglàd
dotyczy∏ fazy koncepcyjnej. Zakres opracowania obejmowa∏ szkice dotyczà-
ce poszukiwaƒ idei funkcjonalno-przestrzennych domu wraz z otoczeniem.
Drugi przeglàd dotyczy∏ koncepcji architektoniczno-urbanistycznej jednoro-
dzinnego domu wolno stojàcego. Zakres opracowania obejmowa∏: projekt za-
gospodarowania terenu w skali 1:500 oraz projekt architektoniczny zawiera-
jàcy rzuty, przekroje, pokazujàce zwiàzek wn´trza domu z ogrodem i krajo-
brazem, elewacje w skali 1:100 oraz schematy dzia∏ania zastosowanych
w projekcie rozwiàzaƒ technologicznych.

Kurs „Projektowanie architektury jednorodzinnego domu wolnostojàcego” za-
koƒczy∏y prezentacje i obrony studenckich prac projektowych w dniach
28.05.2007, 31.05.2007 oraz 04.06.2007. W obronach uczestniczyli pracowni-
cy naukowo-dydaktyczni Katedry Kszta∏towania Ârodowiska Mieszkaniowe-
go oraz przedstawiciele Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby Architektów w Krako-
wie. W zaj´ciach z projektowania urbanistyczno-architektonicznego wzi´∏o
udzia∏ ponad 140 studentów. Za najlepsze rozwiàzania funkcjonalno-prze-
strzenne, wysoki poziom prac projektowych i zainteresowanie przedmiotem
7 studentów otrzyma∏o Nagrod´ Kierownika Katedry Kszta∏towania Ârodowi-
ska Mieszkaniowego za wyró˝niajàcy si´ projekt jednorodzinnego domu wol-
nostojàcego. Nagrody w formie dyplomów oraz profesjonalnych ksià˝ek ar-
chitektonicznych z ràk Kierownika Katedry Kszta∏towania Ârodowiska Miesz-
kaniowego, prof. Wac∏awa Serugi otrzymali studenci: Maciej Faber, Katarzyna
Goszty∏a, Bart∏omiej Gowin, Joanna Kopeç, Pawe∏ Migut, Aleksandra Sobczyk,
Jacek Wenc∏aw.

Projekty studenckie dotyczàce zrównowa˝onego projektowania architekto-
niczno-urbanistycznego jednorodzinnych zespo∏ów mieszkaniowych w Mie-
chowie oraz domów jednorodzinnych w Andaluzji, Anglii i Ma∏opolsce wyko-
nane w Katedrze Kszta∏towania Ârodowiska Mieszkaniowego by∏y ekspono-
wane na wystawie towarzyszàcej XI Mi´dzynarodowej Konferencji Naukowej
Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydzia∏u Architektury Politechniki
Krakowskiej nt. „Mieszkaç w MieÊcie – Living in the City” w bloku tematycz-
nym „Zrównowa˝one inwestycje mieszkaniowe: polityka, realizacje, naucza-
nie”, która odby∏a si´ 25–26.05.2007 roku w Krakowie.

W dalszej cz´Êci artyku∏u przedstawiam najlepsze, a zarazem najciekawsze
rozwiàzania architektoniczne jednorodzinnego domu wolno stojàcego spe∏-
niajàce wymogi postawione we wst´pie kursu w zadaniu projektowym. Mam
nadziej´, ̋ e wzbudzà Paƒstwa zainteresowanie, stosowne refleksje i ˝e niniej-
szà prezentacj´ odbiorà Paƒstwo bardzo pozytywnie.

an architectural design including projections,

sections showing the relation between

a house, a garden and a landscape, elevations

in the scale of 1:100 and diagrams of techno-

logical solutions.

The course „Design of a detached house”

closed with the presentations and defences of

the students” works on May 28 and 31 and

June 4, 2007. Some scientific and education-

al employees of the Chair and representatives

of the Ma∏opolska Architects” Chamber partic-

ipated in the defences. More than 140 students

took part in the design classes. Seven students

received the Manager’s awards for the best

designs, solutions and for involvement. The

awards in the form of diplomas and profes-

sional books went to Maciej Faber, Katarzyna

Goszty∏a, Bart∏omiej Gowin, Joanna Kopeç,

Pawe∏ Migut, Aleksandra Sobczyk and Jacek

Wenc∏aw.

The students” projects concerning the sus-

tainable architectural and urban design of

complexes of detached houses in Miechów

and free-standing houses in Andalusia, Eng-

land and Ma∏opolska prepared at the Chair

were shown at an exhibition accompanying

the 11th International Scientific Conference of

the Institute of Urban Design, Faculty of Archi-

tecture, Cracow University of Technology „Liv-

ing in the City” in the thematic block „Sus-

tainable housing investments: policies, imple-

mentations, education” which was held on

May 25–26, 2007 in Kraków.

In this article, I present the best and most inter-

esting architectural solutions of a detached

house satisfying the requirements given at the

beginning of the course. I hope that they will

arouse your interest, reflections and that you

will find this presentation very impressing.

� XI Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowa Insty-
tutu Projektowania Urbanistycznego Wydzia∏u Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej “Mieszkaç w mie-
Êcie". Od lewej: / 11th International Scientific
Conference of the Institute of Urban Design, Faculty
of Architecture, Cracow University of Technology
“Living in the City”. From left: prof. prof. Jacek Gyur-
kovich, Gra˝yna Schneider-Skalska, Wac∏aw Seruga. 
� GoÊcie konferencji: Richard Williams, Izabell Raya
Llorente, przewodniczacy Komitetu Architektury
i Urbanistyki PAN prof. Zbigniew Baç, Wójt Gminy
i Miasta Mogilany mgr Ma∏gorzata Mardy∏a, prof.
Stefan Kury∏owicz, Burmistrz Gminy i Miasta Mie-
chów mgr Krzysztof Âwierczek, Wiceprezydent Mia-
sta OÊwi´cim mgr Miros∏aw Wasztyl / Guest of the
conference: Richard Williams, Izabell Tratata, Presi-
dent of the PAS Committee on Architecture and City
Planing Zbigniew Baç, Mayor of the Commune and
Town of Mogilany Ma∏gorzata Mardy∏a, Stefan Kury-
∏owicz, Mayor of the Commune and Town of Mie-
chów Krzysztof Âwierczek, Vice-President of the
Town of OÊwi´cim Miros∏aw Wasztyl.
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Ela
Tekst maszynowy
Projekty studenckie ilustrujące artykuł dostępne są na stronie wydawnictwa: http://www.arch.pk.edu.pl/~kksm/housingenvironment/arch-05-2007.html w odnośniku pt. "obejrzyj projekty studenckie"Students' projects illustrating this article are available on publisher's website: http://www.arch.pk.edu.pl/~kksm/housingenvironment/arch-05-2007.html




