
Zamieszkiwanie na wsi - tradycja a współczesność.
Projekt wnętlz zabudowy wiejskiej na przykładzie zespołu folwarcznego we wsi Dzialosze,

Temat podJęty w placy badawczej to próba stworzenia adaptacji wnętrz zabudowy wiejskiej na

przykładzie zespołu folwarcznego we wsi Działosze. Praca doktorska podzielona jest na dwie części,

Pierwsza część badania dotyczy rozważań teoretycznych i analiz związanych z zabudową wiejską, co

stanowi podstawę do dalszych działań badawczych i projektowych związanych z tą tematyką, Analizie

poddane zostały typy wsi pod względem urbanistycznym, układy funkcjonalne tradycyjnej zabudowy wiejskiej

oraz wpływ warunków atmosferycznych na jej kształtowanie.

Analiza rdzennych oraz napływowych mieszkańców wsi pozwoliła odpowiedzieć na pytanie kim jest

współczesny mieszkaniec wsi, jakie ma potrzeby i jakijest jego wpływ na kształtowanie zabudowy wiejskiej,

Celem badania jest przybliżenie zabudotłly wiejskieiw pienruotnęj postaci, po transformacji estetycznej, jaka

miała mieisce na przestrzeni lat oraz jej obecnej kondycji. lstotnym elementem badania jest problematyka

współczesnej adaptacji na terenach wiejskich oraz związanej z nią zmiany przeznaczenia, która może

wyznaczać nowe kierunki rozwoju,

Druga część badania poświęcona jest, projektowi adaptacji zabudowy wiejskiej we wsi Działosze,

Tematem tego projektu iest obiekt mieszkalny z XlX wieku. Na początku przybliżony został rys historyczny . l

zespołu folwarcznego we wsi Działosze, Następnie określony został przykładowy odbiorca, a tym samym

przeznaczenie obiektu. Analizie poddany został układ urbanistyczny oraz otoczenie byłego folwarku we wsi

Działosze, w efekcie czego wykształcona została nowa propozycja zagospodarowania telenu.

Następnie analizie poddany został zastany układ funkcjonalny oraż stworzone zostały nowe jego warianty, z

pośród których jeden został wybrany do dalszych badań.

Przeanalizowany został również wpływ warunków atmosferycznych na kształtowanie zabudowy wiejskiej na

tym terenie, Zostało przeprowadzone szczegółowe badanie oświetlenia i nasłonecznienia budynku. Jego

wyniki da}y możliwość podjęcia właściwych decyzji projektowych związanych z usytuowaniem poszczególnych

funkcji, doświetleniem bądź zacienieniem stref budynku.

W badaniu przeanalizowane zostały tradycyjne materiaĘ budowlane jak iwspółczesne materiaĘ i

technologie, ich wzajemne relacje i odziaływanie.

Celem podjętego tematu jest wykształcenie na przykładzie projektu adaptacji domu we wsi Dzałosze

jak najbardziej trafnych mechanizmów i narzędzi będących pomocą przy prowadzeniu tego typu działań

projektowych. Jest to również próba nakreślenia kierunku rozwoju zabudowy wiejskiej, w którym głównym

wątkiem jest pokazanie relacji między no!^^/m, a starym, gdzie krajobraz wiejskijest istotnym tłem dla

współczesnych jak i tradycyjnych form.
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