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WIEŚ TERAŹNIEJSZA

 1. ZWARTA ZABUDOWA

urbanistyka wsi tworzona w oparciu o ludzką skalę

wszystkie funkcje dostępne w zasięgu komunikacji pieszej 
i rowerowej

skupiony typ zabudowy bazuje na bogactwie wrażeń zmy-
słowych: przestrzenie są nieduże, budynki stoją blisko 
siebie, a kombinacja detali, ludzkich twarzy i aktywności 
przyczynia się do głębokiego i pełnego możliwości do-
świadczania przestrzeni 

małe przestrzenie i niewielkie odległości dają wrażenie 
pełnego ciepła, intensywnego środowiska

ludzki wymiar architektury i jasnych ulic zachęca ludzi do 
odbycia podróży na zewnątrz

2. SPÓJNA ARCHITEKTURA

lokalna architektura jako istotny element wiejskiej tożsa-
mości

metoda konstrukcji i użyty materiał elementem charakte-
rystycznym dla danego regionu

kultywowanie i rozwijanie tradycji budowlanych daje po-
czucie przynależności do grupy, społeczności, miejsca 
oraz wzmacniało tożsamość jednostki i społeczną

Wigancice Żytawskie to zburzona w wyniku rozbudowy 
kopalni Turów wieś łańcuchowa położona w wojewódz-
twie dolnośląskim, w gminie Bogatynia. Mimo, że wieś 
fizycznie nie istnieje od 1999 roku, dalej znajduje się na 
mapach. Leży na pograniczu Górnych Łużyc i Czech, 
przy granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Cze-
skiej. Obszar ten, znajdujący się  w polskiej części Po-
górza Izerskiego, zwany jest też “Workiem Żytawskim” ze 
względu na swój charakterystyczny kształt.

Wigancice sąsiadują z Wyszkówem, Višňová (pol. Wi-
śniową) i Wolanowem. Wieś zlokalizowana jest niemal 
bezpośrednio na granicy Polsko-Czeskiej, a niespełna 
7 kilometrów na zachód znajduje się granica z Niemca-
mi. Na terenie gminy funkcjonują 3 przejścia graniczne z 
Niemcami i 5 z Czechami. W promieniu kilkunastu kilo-
metrów ulokowanych jest kilka większych miast, takich 
jak Bogatynia, Zgorzelec/ Gorlitz czy Żytawa.

Usadowione nad Visniowskym potokiem, Wigancice roz-
ciągały się z północy na południe, na długość ponad 2 ki-
lometrów w malowniczo ukształtowanym terenie. Tak jak 
cały rejon, wieś charakteryzowała wyjątkowa zabudowa 
przysłupowo-szachulcowa, opracowana przez lokalną 
ludność - Łużyczan. Uznaje się, że pojawienie się kon-
strukcji przysłupowej wynikało z powstawania niewielkich 
przydomowych tkalni. Pracujący warsztat tkacki wywo-
ływał stosunkowo duże drgania, które stanowiłyby spore 
zagrożenie dla trwałości typowych budynków.

1. ROZPROSZONA ZABUDOWA

problemy związane z dostępem do usług i ponadlokal-
nych rynków pracy

utrudniony dowóz usług i wywóz towarów

wzrost koszty budowy sieci dróg i infrastruktury tech-
nicznej

zagrożenie nieodnawialnym zasobom wód

obniżenie atrakcyjności krajobrazu

utrudnione kontakty międzyludzkie

2. NIESPÓJNA ARCHITEKTURA

odcięcie się od dziedzictwa

domy obrazem upodobań właścicieli a nie odzwierciedle-
niem lokalnej kultury

brak regulacji i zainteresowania  ze strony władz

chaotyczna mieszaniny form i kolorów

3. ULICE DLA SAMOCHODÓW

transport kołowy zagarnął prawie całą przestrzeń między 
budynkami, dostępną wcześniej w większości dla ludzi

mieszkańcy zepchnięci na wąskie i nieprzyjemne chodniki 
(jeśli w ogóle się pojawiły)

wsie utraciły swój spokojny charakter

przekształcenie wsi w trakty transportowe, których jedy-
nym zadaniem jest optymalizacja przepustowości i uła-
twienie ruchu kołowego

4. ZBĘDNE PRZESTRZENIE PÓŁPRYWATNE

„pocięcie” wsi drogami samochodowymi sprawiło, że 
przestrzenie półprywatne przed domami stały się jedynie 
niedogodnościami dopuszczającymi do wnętrza budynku 
więcej hałasu i zapachu spalin 

sens wychodzenia na ulicę został zatracony, pędzące sa-
mochody zakłócają ciszę i odbierają intymność miejsca

reprezentacyjne ogródki frontowe straciły swoje znaczenie

wysokie płoty chronią od wszelkich nieprzyjemności zwią-
zanych z ruchem kołowym, ale również odizolowują od 
sąsiadów

3. ULICE DLA LUDZI

ulica stanowi miejsce do tworzenia pielęgnacji relacji mię-
dzyludzkich

wolny i bezpieczny ruch

naturalna zdolność przemieszczania się pozwala na do-
świadczanie różnorodnych przeżyć, relacji, kontaktów 

4. PRZESTRZENIE PÓŁPRYWATNE

sposób traktowania obszaru przed budynkami, szczegól-
nie ich parterów, ma decydujący wpływ na charakter egzy-
stencji w przestrzeni publicznej

est to tzw. strefa graniczna między budynkiem a resztą 
miasta czy wsi

„strefa krawędzi” oferuje wiele możliwości spędzania wol-
nego czasu wspólnie z sąsiadami, w przestrzeni publicznej

strefa krawędzi” to najaktywniejszy obszar zewnętrzny w 
zabudowie mieszkaniowej

Przysłupy to drewniane, często rzeźbione łukowate pod-
pory otaczające zwykle drewnianą izbę o konstrukcji 
zrębowej. Była to część mieszkalna, tradycyjnie będąca 
również miejscem pracy tkaczy. Drewniana izba zrębowa 
oddzielano sienią od części gospodarczej, na ogół muro-
wanej z kamienia lub cegły. W sieni znajdowały się schody 
na piętro oraz główny ciąg kominowy. 

Budynki o różnych funkcjach były rozrzucone wzdłuż 
głównej ulicy wsi, gdzie toczyło się życie. Przeważała 
zabudowa wiejska, piętrowa, ustawiona kalenicą rów-
nolegle do drogi, ale można było także znaleźć zagrody 
jedno i wielobudynkowe, majątek rycerski, szkołę, kościół, 
plebanię, halę sportową, kino, pocztę, zakłady tekstylne 
(fabryka juty). Łużyce były silnie zindustralizowanym rejo-
nem, dlatego również w Wigancicach głównym źródłem 
utrzymania mieszkańców była praca w przemyśle, a także 
w rolnictwie.

WIEŚ MINIONALOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA
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Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt odbudowy Wigancic 
Żytawskich. W wyniku rozbudowy kopalni Turów w 1999 roku wszystkie 
budynki we wsi zostały zburzone, a mieszkańcy przeniesieni. Po latach 
jednak utracone, wielopokoleniowe dziedzictwo dalej nie daje o sobie za-
pomnieć. 

Tym bardziej, gdy okazało się, że teren, na którym znajdowała się wieś, nie 
zostanie, tak jak planowano wcześniej, zasypany, ze względu na możliwość 
osuwania się ziemi na część czeską. To sprawiło, że byli mieszkańcy zaczęli 
niedawno wykupywać kolejne działki, aby powrócić w swoje rodzinne strony i 
znowu połączyć się z czeską Višňova. Jednak jak powrócić do czasów świetno-
ści tej pięknej niegdyś miejscowości. Co zrobić, aby uniknąć przestrzennego i 
estetycznego nieładu, tak często szpecącego współczesną, polską wieś? 

Przypadek Wigancic Żytawskich pozwolił zaprojektować założenie oparte na 
zasadach współczesnej urbanistyki i architektury, z możliwością odniesienia nie 
tylko do zabytkowego układu przestrzennego, ale również bogatego kontekstu 
historycznego i kulturowego.

Tworząc spójne struktury z niewielkimi odległościami i atrakcyjnymi przestrze-
niami publicznymi  zachęca się do korzystania z ruchu pieszego i rowerowego.  
Aby zapewnić jak najwyższą jakość życia postawiono na minimalizację ruchu 
samochodowego, jednocześnie zapewniając warunki do korzystania z innych 
form transportu. Ulice przy budynkach mieszkalnych traktowane są jako prze-
strzenie publiczne, stanowiące jednocześnie bezpieczne miejsce dla spotkań 
czy zabaw dzieci. Ruch samochodowy kończy się przy głównej drodze, która 
jest pozostałością po zburzonej wsi. 

Projekt zakłada wyraźny podział na strefy publiczną, półpubliczną, półprywatną 
i prywatną. Oznaczanie i uszczegóławianie struktury, poczucie przynależności 
na wszystkich wymienionych poziomach pomaga wzmocnić poczucie bezpie-
czeństwa grupoąm i pojedynczym osobom. Każdy dom posiada własną strefę 
półprywatną, zachęcającą do spędzania wolnego czasu na dworze i obcowania 
z innymi mieszkańcami, zwiększania integracji społecznej i budowania tożsa-
mości. Ograniczona przestrzeń prywatna rekompensowana jest w postaci wy-
sokiej jakości przestrzeni wspólnych.

Architektura budynków mieszkalnych stanowi współczesną interpretację charak-
terystycznych dla tego regionu domów przysłupowych. Jedno- lub dwukondygna-
cyjne budynki charakteryzują się drewnianą konstrukcją, okładziną elewacyjną z 
drewna i kamienia oraz skośnym dachem. Istotą projektu było w tym przypadku 
poszanowanie architektury wpisującej się w dziedzictwo kulturowe, a celem- połą-
czenie jej z nowoczesnymi projektami, przy zachowaniu funkcjonalności i wysokiej 
estetyki. Dzięki temu wszystkie budynki, choć inne, finalnie współgrają ze sobą, 
składając się na uporządkowany obraz. Oprócz tego każdy dom znajduje się na 
jednej z sześciu typów działek, co również pomaga w utrzymaniu ładu przestrzen-
nego. 

Uwzględniono także projekt fabryki tkanin lnianych, będący przedłużeniem histo-
rii Wigancic i kultury łużyckiej, w której wytwórstwo tkackie miało bardzo duże 
znaczenie. Wykorzystano to jako idealne połączenie dwóch istotnych aspektów. 
Stworzono jednocześnie miejsce pracy zapewniające zatrudnienie mieszkańcom, 
a także możliwość promocji kultury regionu i niezwykłej historii miejscowości. 
Fabryka ta jest przykładem zrównoważonego przemysłu, produkującego lokalne 
produkty, które tak bardzo porządane w dzisiejszych czasach, stanowią doskonałą 
wizytówkę okolicy.
 
Aby kultywować pamięć o kulturze łużyckiej i niesamowitej historii Wigancic, za-
proponowano stworzenie muzeum „odrodzenia” będącego alegorią odbudowy 
wsi, ale przede wszystkim kultury łużyckiej. Ma być to miejsce spotkania się hi-
storii i teraźniejszości, gdzie na tarasach widokowych skierowanych na całą pa-
noramę wsi, będzie można porównać obraz rzeczywisty z wirtualną projekcją Wi-
gancic przed ich zburzeniem, wyświetlaną na specjalnych ekranach. Oprócz tego 
muzeum powinno być miejscem spotkań i cyklicznie organizowanych wydarzeń 
promujących w Polsce kulturę łużycką i jednocześnie rozsławiających tę wieś. 
Stanowi tutaj szczególną atrakcję, która ma wzbudzić zainteresowanie turystów i 
zachęcić ich do dalszego eksplorowania. 

SCHEMAT POWSTAWANIA ZAŁOŻENIA

Problem rozproszenia zabudowy i centralizacja 
usług.

Zagęszczenie zabudowy oraz wplecenie zabudowy 
usługowej między mieszkaniową.

Marginalizacja ruchu samochodowego poprzez 
stworzenie ciągów pieszo-rowerowych obudowa-
nych budynkami mieszkalnymi. Stworzenie ulic 
wolnych  niebezpieczeństwa, smogu i hałasu jakie 
niosą ze sobą samochody.

Stworzenie różnorodnych przestrzeni zachęcają-
cych do ich odkrywania. Oddzielenie ścieżkami 
podobnej długości o indywidualnym otoczenie i do-
starczających innych doznań, budując ciekawość i 
zainteresowanie odbiorcy.

TYPOLOGIA ZABUDOWY

Zabudowa projektowanego założenia opiera się 
na dwóch typach ustawienia obiektów względem 
siebie. Pierwszym jest „zagroda”, o dośrodkowym 
układzie czterech domów. Tworzy ona przestrzenie 
półprywatne dla mieszkańców. 

Drugi zakłada rozmieszczenie budynków na łamanej 
linii zabudowy w celu wprowadzenia różnorodności 
i dopasowania domu do organicznie poprowadzo-
nych dróg pieszo- rowerowych.
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