
Idealny projekt odnowy wsiIdealny projekt odnowy wsi
Irena NiedźwieckaIrena Niedźwiecka--FilipiakFilipiak



Proste projekty  Proste projekty  
(faza inicjalna i początkowa)(faza inicjalna i początkowa)

–– zagospodarowanie przestrzeni wspólnych np. skwer, zagospodarowanie przestrzeni wspólnych np. skwer, 
plac zabaw, plac spotkańplac zabaw, plac spotkań

–– małe place, skwery na połączeniu drógmałe place, skwery na połączeniu dróg
–– otoczenie obiektów uŜyteczności publicznej, otoczenie obiektów uŜyteczności publicznej, 

handlowych, gastronomicznych, usługowychhandlowych, gastronomicznych, usługowych
–– infrastruktura: drogi, chodnikiinfrastruktura: drogi, chodniki
–– boiska sportowe z zapleczemboiska sportowe z zapleczem–– boiska sportowe z zapleczemboiska sportowe z zapleczem
–– dom spotkań np. sala w remizie, adaptacja dom spotkań np. sala w remizie, adaptacja 

pomieszczeń dawnej szkoły lub innych obiektów pomieszczeń dawnej szkoły lub innych obiektów 
–– projekty symboliczne: np. Kozi rynek w śyrowej projekty symboliczne: np. Kozi rynek w śyrowej 
–– cmentarze z otoczeniemcmentarze z otoczeniem
–– stawy wewnątrz wsi wraz otoczeniemstawy wewnątrz wsi wraz otoczeniem
–– dawne parki podworskiedawne parki podworskie



Pierwsze kroki Pierwsze kroki 
porządkowanie terenów wspólnychporządkowanie terenów wspólnych



SkwerySkwery



Miejsca Miejsca 
symbolicznesymboliczne

śyrowa śyrowa 
„Kozi rynek”„Kozi rynek”



Plac spotkań wiejskichPlac spotkań wiejskich
rynek wiejski w Wirachrynek wiejski w Wirach



Nowe chodniki we wsiachNowe chodniki we wsiach



Projekty kompleksowe w skali wsi Projekty kompleksowe w skali wsi 
i o znaczeniu regionalnymi o znaczeniu regionalnym

( ( faza zaawansowana i całościowa odnowy wsi)faza zaawansowana i całościowa odnowy wsi)

�� Projekty uwzględniające całościową wizję rozwoju Projekty uwzględniające całościową wizję rozwoju 
miejscowości, podporządkowaną elementom miejscowości, podporządkowaną elementom 
charakterystycznym we wsi (materiał budowlany, zieleń, charakterystycznym we wsi (materiał budowlany, zieleń, 
woda itp.)woda itp.)woda itp.)woda itp.)

�� Projekty wsi tematycznych, nowe pomysłyProjekty wsi tematycznych, nowe pomysły

�� Projekty łączące kilka miejscowości we wspólnej ideiProjekty łączące kilka miejscowości we wspólnej idei

�� Projekty regionalneProjekty regionalne



Spójność architektoniczna wnętrza wsiSpójność architektoniczna wnętrza wsi
„Dom przy szlaku kulinarnym”„Dom przy szlaku kulinarnym”

Konken 2003Konken 2003



Konken 2004Konken 2004



KonkenKonken
przystanek autobusowyprzystanek autobusowy



KonkenKonken
wiatawiata







Ekspozycja materiału budowlanego
Ottenschlag (Austria)



Projekt wkomponowany w wieśProjekt wkomponowany w wieś
nawiązanie do wartości lokalnej nawiązanie do wartości lokalnej –– woda i krajobrazwoda i krajobraz

Ludwigswinkel NiemcyLudwigswinkel Niemcy



StawStaw
miejsca rekreacji dla całej rodzinymiejsca rekreacji dla całej rodziny



ŚcieŜka rekreacyjnaŚcieŜka rekreacyjna



Trójstopniowa studnia Trójstopniowa studnia 
jedna z 11 wyeksponowanych w miejscowościjedna z 11 wyeksponowanych w miejscowości



Wieś „róŜana”
Schmitshausen (Niemcy)



Projekt wkomponowany w wieśProjekt wkomponowany w wieś
nawiązanie do wartości lokalnej nawiązanie do wartości lokalnej –– woda i krajobraz Pietnawoda i krajobraz Pietna



PietnaPietna
woda i otwarte woda i otwarte 

przestrzenieprzestrzenie
Osobłoga

Miejsce projektowane

Krapkowice

Istniej ący staw

skawer

las

Głogówek

projektowany staw

rozlewiska

cieki

najstarsza cz ęść wsi

zabudowa



Staw – miejsca widokowe











RozlewiskaRozlewiska



Powi ązanie dwóch 
centralnych 
miejsc we wsi  
fontanny i domu spotka ń

Punkt widokowy na Landeck’u

Skwer z fontann ą

Plac zabaw

Kierunek ścieŜki ekologicznej 
po skarpie doliny Osobłogi

Miejsce spotka ń z barem

altana

Plac zabaw



LandeckLandeck



Przekroje przez pomosty

Altana  







BAWARIABAWARIA
PROJEKT WKOMPONOWANY W WIE ŚPROJEKT WKOMPONOWANY W WIE Ś



WeyarnWeyarn



Klasztor dawniejKlasztor dawniej



WeyarnWeyarn Klasztor dzisiaj Klasztor dzisiaj 



WeyarnWeyarn klasztorklasztor



WeyarnWeyarn zabudowazabudowa



WeyarnWeyarn zdobnictwozdobnictwo



WeyarnWeyarn zieleńzieleń



SchleedorfSchleedorf
projekty projekty agrokulturalneagrokulturalne

„wieś przezroczysta”„wieś przezroczysta”





Pierwsza w Austrii Pierwsza w Austrii bioserowarniabioserowarnia



krawieckrawiec





Muzeum agrokulturyMuzeum agrokultury



piekarniapiekarnia



Wystawa i wytwórnia lalekWystawa i wytwórnia lalek



Ogród rolnikaOgród rolnika







Projekt w oddaleniu od wsiProjekt w oddaleniu od wsi
„„ścieŜka wśród szczytów drzew” i „dom biosfery”ścieŜka wśród szczytów drzew” i „dom biosfery”

PfPfäälzerwald Niemcylzerwald Niemcy







WSIE TEMATYCZNEWSIE TEMATYCZNE



Sierakowo SławieńskieSierakowo Sławieńskie
wieś wieś hobbitówhobbitów







Krótkie wytyczne 1Krótkie wytyczne 1
(uwzględniające ład przestrzenny i architektoniczny)(uwzględniające ład przestrzenny i architektoniczny)

�� Zasada od ogółu do szczegółuZasada od ogółu do szczegółu
�� Określić elementy charakterystyczne dla całej wsi Określić elementy charakterystyczne dla całej wsi 

w zakresie:w zakresie:
–– Układu wsi i zagródUkładu wsi i zagród
–– Charakteru zabudowy, materiału uŜytego do budowy i Charakteru zabudowy, materiału uŜytego do budowy i 

detalu architektonicznegodetalu architektonicznego
–– Określenie gatunków zieleni charakterystycznych dla Określenie gatunków zieleni charakterystycznych dla –– Określenie gatunków zieleni charakterystycznych dla Określenie gatunków zieleni charakterystycznych dla 

miejscowości i podkreślających jej wiejski charaktermiejscowości i podkreślających jej wiejski charakter
–– Inne elementy indywidualne dla wsi Np. woda Inne elementy indywidualne dla wsi Np. woda 

�� Określenie planu koncepcji rozwoju dla całej Określenie planu koncepcji rozwoju dla całej 
miejscowości miejscowości –– projektowany teren powinien być projektowany teren powinien być 
jednym z jego elementówjednym z jego elementów

�� Stworzenie katalogu małej architektury, który Stworzenie katalogu małej architektury, który 
ujednolicałby ją na terenach wspólnychujednolicałby ją na terenach wspólnych



Krótkie wytyczne 2Krótkie wytyczne 2
(uwzględniające ład przestrzenny i architektoniczny)(uwzględniające ład przestrzenny i architektoniczny)

�� Zasada od ogółu do szczegółuZasada od ogółu do szczegółu
�� Określenie uwarunkowań zewnętrznychOkreślenie uwarunkowań zewnętrznych

–– Punkty widokowe z zewnątrz na projektowane miejscePunkty widokowe z zewnątrz na projektowane miejsce
–– Określenie charakteru otoczenia, elementy wymagające zasłonięcia  i Określenie charakteru otoczenia, elementy wymagające zasłonięcia  i 

do ekspozycjido ekspozycji
–– Obiekty uciąŜliwe (np. hałas lub zanieczyszczenia)Obiekty uciąŜliwe (np. hałas lub zanieczyszczenia)

�� Określenie uwarunkowań wewnętrznychOkreślenie uwarunkowań wewnętrznych
–– Punkty widokowe wewnętrznePunkty widokowe wewnętrzne
–– Ukształtowanie terenu i aktualne zagospodarowanie Ukształtowanie terenu i aktualne zagospodarowanie -- inwentaryzacjainwentaryzacja–– Ukształtowanie terenu i aktualne zagospodarowanie Ukształtowanie terenu i aktualne zagospodarowanie -- inwentaryzacjainwentaryzacja

�� Określenie stref funkcjonalnych  w celu uporządkowania przestrzeni i Określenie stref funkcjonalnych  w celu uporządkowania przestrzeni i 
uniknięcia kolizji interesów Np:uniknięcia kolizji interesów Np:

–– Strefa wejściowaStrefa wejściowa
–– Strefy ciszy i hałasuStrefy ciszy i hałasu
–– Strefy rekreacji biernej lub czynnej, Strefy rekreacji biernej lub czynnej, 
–– Strefy dla odpowiednich grup wiekowych itp.Strefy dla odpowiednich grup wiekowych itp.

�� Zagospodarowanie terenu zgodnie z charakterem zabudowy Zagospodarowanie terenu zgodnie z charakterem zabudowy 
miejscowości, charakterystycznej zieleni oraz określonego katalogu miejscowości, charakterystycznej zieleni oraz określonego katalogu 
elementów małej architekturyelementów małej architektury

�� Dobór zieleni naleŜy dostosować do warunków panujących na Dobór zieleni naleŜy dostosować do warunków panujących na 
danym obszarzedanym obszarze



REGION JEZIOR SALZBURSKICH REGION JEZIOR SALZBURSKICH 
AUSTRIAAUSTRIA
PROJEKTY  KSZTAŁTUJ ĄCE WIĘZI PROJEKTY  KSZTAŁTUJ ĄCE WIĘZI 

ELIXHAUSENELIXHAUSEN –– WIEŚ WIEŚ 
POKOLENIOWAPOKOLENIOWA

PROJEKTY  KSZTAŁTUJ ĄCE WIĘZI PROJEKTY  KSZTAŁTUJ ĄCE WIĘZI 
MIĘDZYLUDZKIEMIĘDZYLUDZKIE



Przedszkole z wolontariatem Przedszkole z wolontariatem 
ludzi starszychludzi starszych



przedszkoleprzedszkole



Szkoła Szkoła solarysolary



Wieś Wieś solarysolary



wieświeś



MATTSEEMATTSEE JESIEŃ ROLNIKAJESIEŃ ROLNIKA



Dom seniora w centrum  Dom seniora w centrum  







Cechy idealnego projektu odnowy wsiCechy idealnego projektu odnowy wsi
wynik dyskusji na Kongresie Odnowy wsi (2007 Kamień Śląski)wynik dyskusji na Kongresie Odnowy wsi (2007 Kamień Śląski)

�� „Ładny” „Ładny” –– piękno działa pozytywnie na ludzi,piękno działa pozytywnie na ludzi,
�� Funkcjonalny,Funkcjonalny,
�� Projekt musi Ŝyć Projekt musi Ŝyć –– „Ŝywy projekt”,„Ŝywy projekt”,
�� Powinien przynosić mieszkańcom korzyści, Powinien przynosić mieszkańcom korzyści, 

równieŜ materialne,równieŜ materialne,równieŜ materialne,równieŜ materialne,
�� To taki, który pobudza kolejne działania,To taki, który pobudza kolejne działania,
�� Dzięki niemu wzrasta dobre samopoczucie Dzięki niemu wzrasta dobre samopoczucie 

mieszkańców,mieszkańców,
�� Powinien być zidentyfikowany z miejscem, w Powinien być zidentyfikowany z miejscem, w 

którym powstaje.którym powstaje.



Co moŜna zrobić w celu osiągnięcia ideałuCo moŜna zrobić w celu osiągnięcia ideału
wynik dyskusji na Kongresie Odnowy wsi (2007 Kamień Śląski)wynik dyskusji na Kongresie Odnowy wsi (2007 Kamień Śląski)

�� Powinna być edukacja na wszystkich poziomach. Powinna być edukacja na wszystkich poziomach. 
Począwszy od szkół podstawowych Począwszy od szkół podstawowych 
(zaproponowano przedmioty związane z (zaproponowano przedmioty związane z 
szacunkiem do tradycji, architektury, krajobrazu, szacunkiem do tradycji, architektury, krajobrazu, 
środowiska itp.) skończywszy na osobach środowiska itp.) skończywszy na osobach 
dorosłych,dorosłych,
We wszystkich działaniach powinien być We wszystkich działaniach powinien być �� We wszystkich działaniach powinien być We wszystkich działaniach powinien być 
zachowany umiar i rozsądek,zachowany umiar i rozsądek,

�� NaleŜy poszukać ducha miejsca (NaleŜy poszukać ducha miejsca (geniusgenius lociloci), co ), co 
pomoŜe odpowiednio dobrać projekty,pomoŜe odpowiednio dobrać projekty,

�� Projekty powinny dawać pewność siebie, Projekty powinny dawać pewność siebie, 
moŜliwość zarobku.moŜliwość zarobku.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


