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NATURALNE MATERIAŁY JAKO JEDEN Z ASPEKTÓW  
EKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zagadnienie stosowania naturalnych, tradycyjnych materia-
łów, jako ważnego składnika ekologicznego projektowania wnętrz. Ukazano zagrożenia, 
ale także szanse wynikające z globalizacji i procesów z nią związanych (w kontekście 
współczesnego projektowania). Lokalne surowce od wieków stosowane były w wypo-
sażaniu pomieszczeń i budowały ich tożsamość. Jednakże globalizacja spowodowała – 
z jednej strony odejście od tej tradycji, a z drugiej – identyfikację problemu i nurty prze-
ciwstawne, kładące nacisk na powrót do stosowania rodzimych rozwiązań.  Ponieważ 
nie każdy naturalny czy lokalny materiał jest ekologiczny, określono także kryteria oce-
ny materiałów z punktu widzenia ekologii. Przeanalizowane zostały następujące grupy 
materiałów: drewno, kamień, materiały drewnopochodne, (jak korek, papier, tektura) 
i inne materiały pochodzenia roślinnego (m.in. bambus oraz inne trawy, wiklina, rattan, 
liście palmowe, trawa morska, sizal, kokos, sznurek, itp.), ceramikę (jak cegła, płytki 
ceramiczne, tradycyjne cotto), naturalne tynki na bazie wapna gliny czy gipsu, tkaniny 
pochodzenia naturalnego (wełna, bawełna, len, jedwab, itp.), szkło, a także metale. Wy-
mienione materiały, przy przestrzeganiu ekologicznych standardów w procesie ich po-
zyskiwania i przetwarzania, zastosowane we współczesnej formie, dają nową jakość 
w nowoczesnych wnętrzach, są przyjazne dla otoczenia i użytkownika. Dlatego przed-
stawione zostały też przykłady ich innowacyjnego zastosowania. W artykule wykazano, 
że powrót do tradycyjnych, lokalnych materiałów, przy zachowaniu współczesnych 
standardów i wykorzystaniu najnowszych technologii są jednym z istotnych sposobów 
projektowania ekologicznego.  

Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, ekologia, projektowanie wnętrz, naturalne ma-
teriały, kamień, drewno, ceramika. 

NATURAL MATERIALS AS ONE OF THE ASPECTS  
OF ECOLOGICAL INTERIOR DESIGNING 

Abstract 

The article discusses the problem of  natural, traditional materials, as an important 
component of sustainable, ecological interior design. The threats, but also opportunities 
resulting from globalization and related processes  are presented in the context of con-
temporary design. Local raw materials, that have been used in furnishing rooms for cen-
turies, have built their identity. However, globalization and a number of processes con-
nected with it caused, on the one hand, a move away from this tradition, and on the oth-
er hand, identification of the problem and opposing trends, emphasizing the return to 
the use of native solutions. Since not every natural or local material is ecological, criteria 
for assessing the materials from an ecological point of view have also been defined. Ex-
amined were the following groups of materials: wood, stone, wood-based materials, 
(such as Cork, paper, cardboard) and other materials of vegetable origin (like bamboo 
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and other grass, wicker, rattan, palm leaves, coconut, etc.), ceramics (such as brick, ce-
ramic tiles, traditional cotto, etc.), natural plasters based on lime or gypsum, fabrics of 
natural origin (such as wool, cotton, flax, silk, etc.), glass, and  metals. These materials, 
while respecting ecological standard in the process of their production and treatment, 
used in a modern form, give a new quality in modern interiors, are friendly to the envi-
ronment and the user. Therefore, the examples of their innovative application in interi-
or design were presented. The article shows that the return to traditional, local materi-
als, while maintaining modern standards and using the most advanced technologies are 
one of the important ways of ecological design. 

Keywords: ecology, interior design, natural materials, wood, stone, ceramics. 

Wstęp 

Wiele czynników wpływa na „ekologiczny”1 charakter wnętrza w sferze projek-
towania2. Do najważniejszych z nich należą:  
- stosowanie naturalnych, tradycyjnych, „ekologicznych” materiałów,  
- ochrona nieodnawialnych zasobów poprzez stosowanie materiałów „z od-

zysku”– zgodnie z zasadą 3R (reduce, reuse, recycle),  
- stosowanie produktów tworzonych z myślą o obniżeniu ich szkodliwości 

dla środowiska, 
- stosowanie rozwiązań oraz technologii oszczędzających zasoby środo-

wiska. 

Większość z nich została zidentyfikowana i opisana we wcześniejszych 
publikacjach autorki3. Celem tego artykułu jest analiza współczesnych możli-
wości i sposobów wykorzystania tradycyjnych, naturalnych materiałów (czyli 
pierwszego z wymienionych czynników) w ekologicznym projektowaniu 
wnętrz na podstawie własnych doświadczeń projektowych w tej dziedzinie. 
Jako metodę przyjęto weryfikację teoretycznych założeń, przedstawionych we 
wcześniejszych opracowaniach, poprzez przykłady praktycznych zastosowań. 
Na tle rozważań dotyczących wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństw 
                                                        
1 Ekologia rozumiana nie tylko powierzchownie jako styl, charakter wnętrza, lecz głę-
biej w powiązaniu z całą filozofią wnętrza; interpretacja pojęć takich jak: „ekologiczne 
projektowanie wnętrz”, „zrównoważone projektowanie wnętrz”, a także szerzej na te-
mat innych czynników wpływających na „ekologiczny” charakter wnętrza w: U. Król-
Dobrowodzka Ekodesign [w:] Wartość a przestrzeń architektoniczna, seria wydawnicza 
Pryzmaty Architektury 2017 nr 2, Koszalin 2017 s.149−173; problematykę aspektów 
ekologicznych w projektowaniu wnętrz autorka podjęła również w artykule U. Król-
Dobrowodzka Kształtowanie świadomości ekologicznej w nauczaniu projektowania 
wnętrz [w:] Nauczanie w sztukach projektowych, Koszalin 2016, s.31−40. 
2 Są też aspekty wpływające na ten charakter w sferze estetyki, o czym szerzej w: 
U. Król-Dobrowodzka „Ekodesign”, op. cit. 
3 Niniejszy artykuł jest kontynuacją teoretycznych rozważań na temat aspektów „ekolo-
gicznego” czy „zrównoważonego” projektowania wnętrz zawartych w poprzedniej, 
wcześniej wspomnianej publikacji autorki przygotowanej w oparciu o metodę „research 
desk.” 
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i jego wpływu na projektowanie wnętrz przedstawione zostaną sposoby reali-
zacji tendencji ekologicznych, dzięki wykorzystaniu we wnętrzach materiałów 
naturalnych. 

1. Świadomość ekologiczna a dobór materiałów do projektowania 
wnętrz 

Materiały, z jakich realizowane są wnętrza, stanowią jeden z ważniejszych 
czynników, mogących wpływać na „ekologiczny” charakter architektury. Natu-
ralne, tradycyjne4, lokalne surowce od wieków stosowane były w wyposażaniu 
pomieszczeń i budowały ich tożsamość. Po materiałach i sposobie ich użycia 
można było rozpoznać w jakim rejonie świata wnętrze zostało zrealizowane. 

Dopiero globalizacja, rozwój techniki, transportu i obniżenie jego kosztów, 
a także rozwinięcie sieci dystrybucji wyrobów budowlanych  spowodowały, 
że opłacalne stało się sprowadzanie materiałów z odległych miejsc, w cenie 
często niższej niż materiały lokalne, które zresztą nie zawsze dobrze sprawdza-
ły się w nowych warunkach. Ponadto, w wyniku szybko rozprzestrzeniających 
się nowych technologii, na całym świecie w miejsce lokalnych, naturalnych ma-
teriałów, zaczęto używać te same wysokoprzetworzone, nowoczesne, trwałe 
i praktyczne, o właściwościach, pozwalających na szerokie zastosowania. Ich 
wygląd często imituje naturalne materiały, wśród których użytkownik dobrze 
się czuje i do których jest przekonany, (w związku z czym są one powszechnie 
stosowane). Doprowadziło to do sytuacji, w której materiał rodzimy, tradycyj-
nie wydobywany i obrabiany zaczął przegrywać konkurencję z materiałem 
produkowanym masowo. 

Materiały całkowicie wykonywane przez człowieka przy użyciu tworzyw 
sztucznych, zaawansowanej chemii budowlanej i nowych technologii, niestety 
rzadko są ekologiczne, tzn. przyjazne dla człowieka i otoczenia, nie zawsze są 
biodegradowalne, nie zagrażające przyszłym pokoleniom. Przez wiele lat nie 
zwracano na ten aspekt uwagi. Obecnie jednak się to zmienia. 

Postęp technologiczny, rozwój nauki, przy coraz bardziej rosnącej świa-
domości ekologicznej społeczeństw umożliwiają identyfikację negatywnego 
oddziaływania wielu wysokoprzetworzonych, czy technologicznie zaawanso-
wanych materiałów na środowisko naturalne i nasze zdrowie.  

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw (w tym architektów i in-
westorów) spowodował  również wzrost zainteresowania ekologią w projek-
towaniu i wyposażaniu wnętrz, a co za tym idzie – powrót do tradycyjnych, na-
turalnych produktów, które spełniają wiele wymagań stawianych materiałom 
ekologicznym. Moda na ekologię spowodowała również zmianę upodobań – po 
wielu latach zachwytu nad przedmiotami nowymi, „na wysoki połysk” zaczęto 
                                                        
4 Przez tradycyjne materiały rozumie się materiały naturalne, wytwarzane tradycyjny-
mi technikami, często lokalne, sprawdzone i przetestowane przez wiele pokoleń użyt-
kowników, wykonawców i architektów. 
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dostrzegać urok starej, zużytej deski. Popularne stało się również wykorzysty-
wanie w projektowaniu materiałów z recyklingu, czy „nadawanie nowego ży-
cia” starym przedmiotom.   

Powrót ten jest o tyle łatwy, że tradycyjne materiały zawsze doskonale 
sprawdzały się w różnych warunkach, przeszły próbę czasu i wiadomo, w ja-
kich sytuacjach ładnie się starzeją. Zastosowanie ich daje możliwość stworzenia 
wnętrza ponadczasowego. Celem artykułu jest analiza współczesnych możli-
wości i sposobów wykorzystania tradycyjnych, naturalnych materiałów w eko-
logicznym projektowaniu wnętrz oraz prezentacja własnych doświadczeń pro-
jektowych w tej dziedzinie. 

2. Naturalne materiały – kryteria ich oceny z punktu widzenia ekologii 

Jak wcześniej wspomniano, stosowanie naturalnych materiałów stanowi pod-
stawę „ekologicznego projektowania wnętrz”. Ponadto ich właściwy dobór za-
pewnia wnętrzu ponadczasowość. Są one na tyle różnorodne, plastyczne, oferu-
ją tak dużą liczbę kolorów, wzorów, faktur i właściwości, że można z ich uży-
ciem kształtować wszystkie elementy wyposażenia: od podłóg i ścian po meble 
i dekoracje. W odróżnieniu od różnego rodzaju laminatów, folii, płyt wykańcza-
nych tworzywami sztucznymi, naturalne materiały, jak wcześniej wspomniano, 
ładnie się starzeją, są z reguły jednorodne w masie, więc można je odnawiać 
i nadawać im „nowe życie”, a drobne  uszkodzenia mechaniczne nie dyskwalifi-
kują ich w dalszym użytkowaniu.  

Do naturalnych, ekologicznych materiałów można zaliczyć: 
− drewno,  
− kamień, 
− materiały drewnopochodne, (jak korek, papier, tektura) i inne materiały 

pochodzenia roślinnego (np. bambus i inne trawy, wiklina, rattan, liście 
palmowe, trawa morska, kokos, sizal, itp.), 

− ceramikę (cegła, tradycyjne cotto, płytki ceramiczne i gresowe, itp.),  
− naturalne tynki na bazie wapna, gliny czy gipsu, 
− tkaniny pochodzenia naturalnego (wełna, bawełna, len, jedwab, itp), 
− szkło,  
− metale5 (ze względu na całkowitą odnawialność i możliwość wielokrotne-

go ich przetwarzania). 

Oczywiście nie każdy naturalny materiał jest ekologiczny. Przy wyborze 
należy zwracać uwagę na wiele czynników, takich jak np.: 
- stopień przetworzenia materiału – (im mniejszy stopień przetworzenia – 

tym mniejsze obciążenie dla środowiska, a materiał zdrowszy – np. deskę 
zakonserwowaną naturalnym olejem można uznać za materiał ekologicz-

                                                        
5 Elementy te zostały sklasyfikowane w wyżej wspomnianych artykułach: Król-
Dobrowodzka U., Kształtowanie świadomości ekologicznej w nauczaniu projektowania 
wnętrz, op. cit. oraz Ekodesign, op. cit. 
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ny, natomiast płytę wiórową, wykonaną z tego samego materiału już nie, 
ponieważ może ona zawierać i uwalniać w trakcie użytkowania szkodliwe 
dla zdrowia rakotwórcze formaldehydy6); 

- środowiskowe koszty transportu materiału od miejsca jego pozyskania, 
poprzez miejsce jego obróbki, do ostatecznej lokalizacji, gdzie ma zostać 
użyty; 

- metody produkcji, sposób składowania, przechowywania, pochodzenie 
materiału (w tym zarówno sposób traktowania pracowników, jak i ilość 
środków chemicznych stosowanych w procesie produkcji, czy technologie 
stosowane przy produkcji są przyjazne dla środowiska)7; 

- możliwość powtórnego użycia czy biodegradowalność, 
- trwałość (im dłużej materiał może być użytkowany tym mniej obciąża śro-

dowisko)8. 

Pomocne przy wyborze materiału są także różnego rodzaju certyfikaty9 
gwarantujące, że produkt, który został wybrany jest rzeczywiście ekologiczny. 
Należy pamiętać, że muszą to być certyfikaty wystawiane przez niezależną jed-
nostkę certyfikującą, w oparciu o ściśle określone kryteria, a nie jedynie dekla-
racje producenta. Wybierając ekologiczne produkty można się przyczynić nie 
tylko do ochrony środowiska, ale też do zapewnienia lepszych warunków 
zdrowotnych użytkownikom danego wnętrza. 

 

 

                                                        
6 Formaldehyd jest podstawowym składnikiem żywic aminowo-formaldehydowych, 
będących jednocześnie spoiwem we wspomnianych płytach wiórowych. Proces uwal-
niania formaldehydu z płyt w trakcie użytkowania mebli jest największym problemem 
ich producentów. Formaldehyd może wnikać do organizmu przez skórę, drogi odde-
chowe i przewód pokarmowy. Maksymalne dopuszczalne stężenia formaldehydu 
w produktach typu MDF i HDF w Polsce to 0,1 ppm (0,125 mg/m3) w pomieszczeniach 
pom kat. B i 0,1 ppm (0,125 mg/m3) w pomieszczeniach kat. A, co oczywiście nie ozna-
cza, że płyta spełniająca te normy jest ekologiczna, Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z 12 marca 1996r., „Monitor Polski” nr 19. 
7 Szerzej na ten temat w: Król-Dobrowodzka U., Ekodesign, op. cit. 
8 Parametr ten dla poszczególnych materiałów można zweryfikować na stronie BRE 
(www  http://www.bre.co.uk),  na której publikowane są opracowania dotyczące anali-
zy cyklu  życia  (LCA). 
W nieco innym aspekcie problem ten porusza także Dominique Loreau w: Loreau D., 
Sztuka minimalizmu, Warszawa 2012 i Loreau D., Sztuka prostoty, Warszawa 2011. 
9 Do certyfikatów takich należą m.in. certyfikat środowiskowy ISO 14001, Ocena Cyklu 
Życia Produktu (LCA), ECOLABEL (dla wyrobów spełniających wyższe normy środowi-
skowe), FSC, Fair Trade,itp, Certyfikat Ecolabel dla materiałów budowlanych, co i jak 
ocenia, czym się różni od deklaracji producenta, „Murator plus”,  
http://www.muratorplus.pl/technika/zrownowazony-rozwoj/certyfikat-ecolabel-dla-
materialow-budowlanych-co-i-jak-ocenia-czym-sie-rozni-od deklaracji-
producen_82074.html?&page=0, [dostęp dn. 20.04.2019r.]. 
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3. Drewno jako podstawowy materiał ekologiczny w wyposażeniu 
wnętrz 

Drewno stanowi nieoceniony materiał– jest ono bowiem całkowicie naturalne, 
a przy tym bardzo plastyczne – można z niego wykonać większość elementów 
wyposażenia, a umiejętne dobieranie gatunków pozwala na uzyskanie znako-
mitych efektów. Naturalnie występuje w wielu kolorach, można mu nadawać 
szeroką gamę faktur, może być pokrywane różnego rodzaju bejcami, woskami, 
olejami, farbami – zarówno kryjącymi, jak i transparentnymi10. W zasadzie każ-
dy gatunek znajduje zastosowanie we współczesnych wnętrzach, jednak chcąc 
projektować ekologicznie, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę gatunki 
rodzime.  

Na podłogi, drewno we wnętrzach najczęściej stosuje się w formie: desek 
litych montowanych na legarach, desek klejonych do podłogi, różnego typu 
parkietów (w tym również parkietów przemysłowych), bruków drewnianych 
różnej grubości, a także mozaik czy rozet. 

Elementy te mogą także występować w formie paneli klejonych warstwo-
wo. Deski warstwowe są coraz częściej stosowane zarówno ze względu na osz-
czędność materiału, jak i na lepsze właściwości, jednak trudno je uznać za ma-
teriał w pełni ekologiczny ze względu na kleje i lakiery użyte do produkcji11. 

Drewno znajduje także szerokie zastosowanie w wykańczaniu ścian, do 
produkcji mebli, drzwi, blatów – w formie litej lub klejonej z listewek, oklein 
naturalnych (fornirów lub obłogów) czy mozaik drewnianych. Może występo-
wać również w wielu innych bardziej przetworzonych formach np. oklein mo-
dyfikowanych (dla uzyskania jednolitego powtarzalnego efektu), czy różnego 
rodzaju sklejek lub płyt, które jednak, jak wcześniej wspomniano,  nie mogą 
zostać zakwalifikowane jako materiał ekologiczny. 

Większość występujących w Polsce gatunków drewna to drewno jasne lub 
średniociemne. Najczęściej wykorzystywanym gatunkiem rodzimym jest dąb, 
który występuje w bardzo różnorodnym asortymencie i stosowany jest we 
wnętrzach do niemal wszystkich elementów – od podłóg, schodów, poprzez 
meble, stolarkę drzwiową i okienną, elementy dekoracyjne i inne. Dąb stosuje 
się zarówno w kolorze naturalnym (ale należy pamiętać, że z czasem drewno 
będzie nieco żółknąć), podbielony (podbielenie niweluje efekt żółknięcia) jak 

                                                        
10 Przy wyborze środków do wykończenia powierzchni należy zwracać uwagę na certy-
fikaty, szukać produktów o znacznie obniżonej lub zerowej zawartości LZO, formalde-
hydów. Przyczynić się tym można nie tylko do ochrony środowiska naturalnego, ale 
także zadbać o zdrowie, przez uniknięcie wdychania szkodliwych substancji. 
11 Choć są oczywiście nieliczni producenci, którzy gwarantują użycie wyłącznie certyfi-
kowanych, ekologicznych materiałów w produkcji deski warstwowej. 
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i w innej kolorystyce, ze względu na fakt, że dobrze poddaje się różnorodnym 
zabiegom (m.inn. olejowaniu, woskowaniu, bejcowaniu, amoniakowaniu12). 

Inne często stosowane gatunki rodzime to: jesion, buk, czy klon. Są one 
stosunkowo twarde, najczęściej wykorzystywane na podłogi (w formie litych 
desek, desek parkietowych oraz parkietu) i schody. Obecnie jako materiał pod-
łogowy stosuje się też inny lokalny, twardy gatunek – grab, powracający do 
łask, ze względu na swój szaro-siny kolor, dobrze wpisujący się we współcze-
sne wnętrza.  

Należy pamiętać, że buk, klon czy grab ze względu na mniejszą stabilność 
lepiej sprawdzają się w drobnych elementach (np. w formie parkietu, parkietu 
przemysłowego czy wąskiej deski, ew. deski warstwowej) niż w szerokich de-
skach13. Z tego samego względu gatunki te nie nadają się na ogrzewanie podło-
gowe. 

Brzoza czy olcha to miękkie, jasne gatunki drewna, bez wyraźnych słojów, 
ze względu na łatwość wybarwiania i obróbki – powszechnie stosowane na 
meble w formie litej lub w formie oklein. Oryginalnym materiałem jest czeczota 
brzozowa (w formie fornirów i obłogów) uzyskiwana ze zniekształconych 
obrzękiem części pnia. Czeczota od lat stosowana jest jako okleina mebli, często 
układana w formie tzw. otwartej księgi– tworząc bardzo ciekawe wzory. 

Z gatunków iglastych najczęściej stosuje się: sosnę, świerk, jodłę czy mo-
drzew. Są to jasne gatunki o wyraźnych słojach, używane zarówno do produkcji 
mebli, podłóg, schodów, stolarki okiennej i drzwiowej, a także jako drewno 
konstrukcyjne.  

Z gatunków średniociemnych, w Polsce występuje: wiśnia, czereśnia (sto-
sowane głównie w meblarstwie) czy orzech europejski14, który znajduje zasto-
sowanie zarówno w formie litych desek na podłogi, jak i do produkcji mebli – 
                                                        
12 Amoniakowanie drewna, ze względu na silną toksyczność amoniaku nie jest techniką 
ekologiczną; jedynie kilku producentów na rynku polskim korzysta z technologii amo-
niakowania pozwalającej spełnić normy bezpieczeństwa i oznakować produkt znakiem 
B lub CE.  
13 Stabilność (skurcz objętościowy, paczenie się drewna) – parametr ten mówi o tym jak 
drewno zachowuje się pod wpływem zmian wilgotności i temperatury. Drewno jako 
materiał higroskopijny, pod wpływem zmian wilgotności i temperatury zmienia swoją 
objętość, zmianom tym towarzyszy również zmiana kształtu drewna. Drewno może się 
kurczyć – powstają wtedy np. szczeliny pomiędzy poszczególnymi deskami, paczyć, łód-
kować, zniekształcać. Im mniejsza różnica pomiędzy skurczem stycznym i promienio-
wym tym drewno jest bardziej stabilne.  Tabele i szczegółowe parametry dla poszcze-
gólnych gatunków drewna w: Kozakiewicz P., Noskowiak A., Pióro P., „Atlas drewna pod-
łogowego”, Profi-Press, 2012. 
14 W Polsce orzech europejski jest pozyskiwany przemysłowo, jednakże na niewielką 
skalę. 
 Fordag, rynek drzewny, statystyki handlu, https://drewno.fordaq.com/fordaq/ euro-
stat.jspa, [dostęp dn.06.05.2019r.]. 
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w formie litej i oklein. Orzech nadaje wnętrzu dostojny, szlachetny charakter. 
Jest to gatunek bardzo ciekawy, jako nieliczny z lokalnych odmian (poza wcze-
śniej wspomnianą czeczotą) ma bardzo ciekawy rysunek słojów. 

Ciemne gatunki drewna w Polsce nie są pozyskiwane przemysłowo, więc 
gdy projekt tego wymaga, drewno można pobejcować. Ze względu na swoje 
właściwości, gatunki rodzime nie zawsze są w stanie spełnić wszystkie wyma-
gania (np. wiele z nich nie nadaje się w pomieszczeniach mokrych czy na 
ogrzewaniu podłogowym), dlatego czasem trzeba użyć gatunków egzotycznych. 
Stosując je należy pamiętać, by drewno pochodziło z lasów z certyfikatem FSC, 
a do ich konserwacji były stosowane naturalne oleje lub woski. 

Do najczęściej stosowanych w Polsce gatunków egzotycznych można zali-
czyć: bardzo stabilny merbau (należy jednak pamiętać o żółtych garbnikach, 
które pod wpływem wilgoci pojawiają się na tym drewnie), jatobę, iroko, badi, 
ipe, bangkirai czy sucupirę (bardzo twarde o unikalnym odcieniu). Do pomiesz-
czeń mokrych zaleca się teak (szlachetny gatunek stosowany także w wyposa-
żeniu wnętrz jachtów) oraz doussie (o charakterystycznym łososiowym kolo-
rze, nazywane królewskim drewnem, czy „przyjacielem parkieciarza”, właśnie 
ze względu na swoją stabilność). Do produkcji oklein meblowych często wyko-
rzystywane są gatunki o ciekawym rysunku słojów czy wybarwieniu (jak pali-
sander, zebrano, orzech amerykański czy wenge)15 . 

Rysunek 1. Salon w prywatnym wnętrzu z zastosowaniem paneli drewnianych 
z offlisów, projekt wnętrza – autor. 

 
Źródło: fotografia autora. 
                                                        
15 Szerzej na temat właściwości i możliwości zastosowania poszczególnych gatunków 
drewna w: Kozakiewicz P., Noskowiak A., Pióro P., „Atlas drewna podłogowego”, Profil-
Press, 2012. 
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Oprócz tradycyjnych zastosowań drewna, we współczesnych wnętrzach 
warto pokusić się o próbę wprowadzenia innowacyjnych sposobów wykorzy-
stania tego powszechnie używanego materiału. Przykładem może być wnętrze, 
w którym na ścianach użyto paneli z oflisów drewnianych,  montowanych jeden 
nad drugim, jak w przypadku łupka kamiennego, pobielonych ekologiczną la-
kierobejcą. Normalnie tzw. offlisy czyli odcięte, nierówne fragmenty deski, sta-
nowią odpad, materiał na opał lub są stosowane w tartakach jako przekładki. 

We wspomnianym wnętrzu zastosowano także inne elementy z litego 
drewna. Podłoga wykonana jest ze szczotkowanych desek dębowych, delikatnie 
pobielonych, a blat barku oraz stołki – z litego drewna modrzewiowego, wy-
kończonego w podobnej technice (Rysunek 1.). 

4. Kamień naturalny w ekologicznym projektowaniu wnętrz 

Innym naturalnym, nieszkodliwym dla człowieka i środowiska materiałem jest 
kamień. W całości może zostać poddany recyklingowi. Ogromną zaletą tego ma-
teriału jest jego trwałość i na tym również opiera się jego ekologiczność. Ka-
mienna posadzka może być użytkowana setki lat bez utraty swoich właściwości 
i walorów estetycznych, w miarę upływu lat wręcz nabiera szlachetnej „paty-
ny”. Podobnie jest z kamiennymi blatami kuchennymi, które potrafią przetrwać 
kilka zmian mebli i cały czas spełniają swoją funkcję. Wadą z punktu widzenia 
ekologii jest konieczność transportowania tego ciężkiego materiału na duże 
odległości, zwłaszcza do miejsc, gdzie naturalnie on nie występuje. 

Kamień, podobnie jak drewno, może być we wnętrzach wykorzystany 
w bardzo szerokim zakresie: od schodów, posadzek, poprzez okładziny ścian, 
parapety, blaty, kominki, po rzeźby i inne elementy dekoracyjne. Może wystę-
pować w formie litej, dużych  płyt (najczęściej grubości 2 lub 3cm), płytek 
w różnych formatach nawet do 60x120cm, o grubości 1−2cm), kamienia ciętego 
na paski, mozaik na siatce, otoczaków, itp. 

Kamienie, takie jak np. granity, marmury, bazalty, trawertyny, wapienie, 
łupki, kwarcyty, piaskowce i wiele innych, w zależności od rodzaju, charaktery-
zują się bardzo różnymi właściwościami, co pozwala dobrać odpowiedni ka-
mień do wymagań miejsca i zastosowania, spełniający oczekiwania inwestora 
oraz projektanta. Kamienie naturalnie występują w szerokiej gamie kolorów 
i wzorów (rysunek 2.). Można również nadawać im różnego rodzaju faktury 
(poprzez polerowane, płukane, płomieniowane, młotkowane, drapane, natural-
nie łupane i wiele innych). Na rysunku 2 przedstawiono posadzkę w holu pry-
watnej rezydencji, zaprojektowaną przy użyciu kilku gatunków granitu w połą-
czeniu z jasnym wapieniem. 
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Rysunek 2. Hol w rezydencji prywatnej z użyciem kamienia (połączenie wa-
pienia Crema Mocca oraz granitów Nero Zimbabwe i Juparana Gold), projekt 
wnętrza – autor.                       

 
Źródło: fotografia autora. 

Kamień, jako materiał twardy, o niskiej ścieralności, a także ogniotrwałości 
znakomicie nadaje się na posadzki, szczególnie takie jego rodzaje jak granity, 
marmury, trawertyny, łupki, kwarcyty czy bazalt. Ze względu na swoją niejed-
norodność, dekoracyjność, różnorodność wzorów, (które są bardzo trudne do 
podrobienia, ponieważ każdy element ma swój unikalny rysunek, kolorystykę 
i właściwości wynikające ze sposobu powstawania i składu minerałowego), 
a także trwałość - kamień nadaje się także na okładziny ścian i kominków, blaty 
oraz inne elementy dekoracyjne. Obecnie zastosowanie do tych celów mają 
przede wszystkim łupki, kwarcyty, trawertyn, marmury, granity, wapienie, 
a także piaskowiec. Na szczególną uwagę zasługują onyksy i jedna z odmian 
piaskowca – Sandstone, które  podświetlone dają ciekawe efekty.  

5. Materiały drewnopochodne i inne naturalne materiały pochodzenia 
roślinnego  

We wnętrzach wykorzystane mogą być również różnego rodzaju materiały 
drewnopochodne, takie jak np.: korek, tektura, papier czy naturalne materiały 
o właściwościach zbliżonych do drewna  np. bambus, zaliczany do traw (rysu-
nek 3.), czy łupiny z orzechów kokosowych (stosowane na mozaiki i meble). 

Wiele zastosowań można znaleźć również dla innych materiałów pocho-
dzenia roślinnego (innych traw, wikliny, liści palmowych, rattanu, włókien siza-
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lowych, trawy morskiej, itp.).  Materiały te stosowane są we wnętrzach w róż-
nej formie, zarówno do produkcji mebli (z wikliny, tektury, bambusa, rattanu), 
podłóg (płytki i wykładziny z korka, dywany i wykładziny podłogowe z wełny, 
włókien sizalowych, koksowych czy z trawy morskiej, papieru, lnu, juty, bam-
busa), a także okładzin ścian (w formie okładzin korkowych i tapet na bazie 
papieru, włókien tekstylnych, celulozy) i dekoracji  (wazony, rzeźby ale także 
w postaci gałązek, suszonych liści itp.). Na podłogi stosuje się także panele 
bambusowe, lecz materiał ten ze względu na ogromną ilość środków chemicz-
nych użytych do sklejenia poszczególnych włókien – mimo ekologicznego ma-
teriału wyjściowego nie może być uznany za ekologiczny. 

Rysunek 3. Użycie bambusa jako ścianki działowej stanowiącej też element deko-
racyjny we wnętrzu  domu prywatnego, projekt wnętrza – autor. 

 
Źródło: fotografia autora. 

Z okładzin ściennych bardzo przyjazne dla otoczenia są także tapety papie-
rowe, które nie emitują szkodliwych związków i nie przyciągają kurzu. Ich wa-
dą jest jednak mała odporność na wilgoć i trudność w utrzymaniu w czystości. 
W miejscach wymagających większej trwałości można stosować tapety papie-
rowe tłoczone i tapety fizelinowe (czyli papierowe podklejone fizeliną16). Do 
ich produkcji używany jest klej, jednak w wersjach oznaczonych „eko" jest to 

                                                        
16 Fizelina to specjalnie sprasowana mieszanką celulozy i włókien tekstylnych. Fizelina 
wzmacnia warstwę papieru, co poprawia wytrzymałość tapety. 
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klej wyłącznie na bazie substancji naturalnych, bez dodatków chemicznych. Ta-
pety te są biodegradowalne i mogą być kompostowane. Produkowane są także 
papierowe tapety wytwarzane z surowców z recyklingu – makulatury lub wió-
rów drzewnych. 

6. Ceramika jako ekologiczny materiał wypalany z naturalnej glinki 

Kolejną od wieków stosowaną we wnętrzach grupą materiałów naturalnych 
jest ceramika, uzyskiwana z naturalnej glinki, która najczęściej występuje 
w formie:  
− cegieł i innych kształtek ceramicznych, ceglanych płytek elewacyjnych czy 

tradycyjnego włoskiego cotto,  
− płytek ceramicznych i gresowych,  
− ceramiki łazienkowej, 
− elementów dekoracyjnych (donice, wazony, rzeźby, itp.). 

Ceramika jest materiałem bardzo trwałym, co nie jest bez znaczenia ze 
względów ekologicznych, ponieważ raz zastosowana,  nie musi być wymieniana 
przez dziesiątki lat. 

Cegły we wnętrzach mogą być stosowane jako okładziny ścian, posadzki, 
ścianki działowe lub fragmenty konstrukcji mebli (istnieją ciekawe przykłady 
zastosowania pustaków ceramicznych jako regałów na książki, czy ceramicz-
nych kształtek wentylacyjnych jako regałów na wino). Ponadto cegła często 
występuje w formie odsłoniętych fragmentów ścian i sklepień w budynkach 
ceglanych, adaptacjach istniejących budynków, (w formie naturalnej po skuciu 
tynku i uzupełnieniu fugami lub pomalowanu). Jest to swojego rodzaju „recy-
kling” materiału, który pełni dwie funkcje: konstrukcyjną i dekoracyjną. Często 
stosowana jest również wtórnie cegła rozbiórkowa. 

Cegły i ich odmiany, w formie naturalnej mogą przybierać różne kolory- od 
jasnobeżowego, poprzez szarości, czerwienie, brązy, po prawie czarny, w zależ-
ności od koloru glinki i technologii w jakiej były wypalane.  

Ceramika w formie płytek szkliwionych jest również materiałem natural-
nym. Do ich produkcji używa się gliny wypalanej w bardzo wysokiej tempera-
turze. Materiał ten daje nieograniczone możliwości kolorystyki i faktury po-
wierzchni i od wieków jest stosowany w projektowaniu wnętrz, od miniaturo-
wych mozaik po zyskujące wielką popularność duże formaty (nawet do 160 x 
320 cm), przy grubości płyty 6 mm17. Obecne technologie i coraz dokładniejsze 
maszyny pozwalają na tworzenie wypukłych lub wklęsłych wzorów na płyt-
kach rektyfikowanych, które po bezfugowym ułożeniu tworzą jeden spójny 
wzór np. fale.  

                                                        
17 W technologii produkcji wielkich formatów stosuje się prasy walcowe, zamiast trady-
cyjnie stosowanych hydraulicznych, aby zlikwidować naprężenia powstające w płytce 
po wypaleniu i zminimalizować ryzyko pękania. 
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7. Naturalne tynki – tradycyjne, ekologiczne wykończenie wnętrz 

Naturalne tynki na bazie wapna, gliny czy gipsu, bez chemicznych uszlachetnia-
czy i innych dodatków, od wieków z powodzeniem stosuje się bez szkody dla 
środowiska, a ich zdrowotne właściwości znane są od tysiącleci. Gips ma zdol-
ność regulacji mikroklimatu pomieszczeń dzięki wchłanianiu i oddawaniu wil-
goci, a wapno ogranicza rozwój mikroorganizmów oraz grzybów. Obecnie ob-
serwuje się także  powrót tynków glinianych, które oprócz zdolności regulacji 
mikroklimatu oraz ograniczania rozwoju mikroorganizmów i grzybów mają 
również zdolność neutralizacji szkodliwych fal elektromagnetycznych, szcze-
gólnie wysokiej częstotliwości oraz neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, 
a nawet szkodliwych substancji (np. dymu tytoniowego). Na rynku oferowane 
są również wersje naturalnych tynków, wzmocnione włóknami celulozy (za-
miast skrawków spienionego poliwęglanu, polichlorku winylu czy innych two-
rzyw sztucznych).  

Tynki tradycyjnie we wnętrzach stosuje się na ściany i sufity. Plastyczność 
tynku pozwala na nadawanie pokrytej nimi powierzchni różnorodnych faktur 
za pomocą prostych narzędzi, takich jak pace zębate, szczotki ryżowe, czy dru-
ciane, gąbki lub tkaniny. Istnieją także narzędzia specjalnie zaprojektowane do 
wykonywania konkretnych faktur (np. stiuki weneckie, efekt betonu, trawerty-
nu, itp.). Za pomocą szablonów można tworzyć w tynku różnorodne wzory, na-
pisy czy odwzorowanie logo firmy. Na rysunku 4 przedstawiono tynk gipsowy 
fakturowy, kładziony w dwóch warstwach – tynk gładki jako podkład, 
a następnie warstwa fakturowa uzyskana za pomocą indywidualnie projekto-
wanego szablonu.  
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Rysunek 4. Tynk gipsowy fakturowy, klatka schodowa domu prywatnego, pro-
jekt wnętrza – autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: dokumentacja fotograficzna autora.  
 
8. Naturalne, ekologiczne tkaniny – ważny dodatek w eko-wnętrzach 

Zasada stosowania naturalnych materiałów dotyczy także wszelkich tkanin 
używanych we wnętrzach. Naturalne tkaniny, takie jak wełna, len, jedwab czy 
ekologiczna bawełna mogą być grubo tkane i niefarbowane lub barwione natu-
ralnymi barwnikami. Oczywiście trzeba pamiętać o zasadzie, aby surowiec po-
chodził z upraw, na których nie stosuje się pestycydów, ani nawozów chemicz-
nych – szczególnie dotyczy to bawełny18. Nowym odkryciem są tkaniny produ-
kowane z włókien bambusa, zaliczanego do najbardziej ekologicznych roślin na 
świecie19. 

                                                        
18 Bawełna zaspokaja połowę zapotrzebowania naszej planety na włókna. Niestety nie-
ekologiczna bawełna uprawiana jest w chmurze pestycydów, wyjaławia glebę, nie 
wspominając o warunkach pracy zatrudnionych przy uprawie robotników. Dlatego nie 
każda bawełna, mimo, że naturalna, jest ekologiczna. 
19„Podczas uprawy bambus pochłania więcej dwutlenku węgla oraz produkuje 35% 
więcej tlenu niż drzewa; jest zasobem odnawialnym, rośnie bardzo szybko, może być 
ścinany raz na 3 lata, po czym odrasta, bez konieczności ponownego sadzenia. 
W odróżnieniu od bawełny, która wymaga odpowiedniego stałego nawadniania, upra-
wy bambusowe nie wymagają dodatkowej melioracji poza wodą dostępną w sposób 
naturalny; uprawa bambusa jest przy tym niezwykle wydajna – zbiory z akra są 10 razy 

http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/projektowanie-wnetrz/eco-design/317699,Zasada-3R--co-to-jest.html
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Tkaniny we wnętrzach mogą być stosowane zarówno tradycyjnie, jako de-
koracje okien, obicia mebli, dodatki, ale także jako ścianki działowe, przegrody, 
tapicerowane elementy naścienne (rysunek 5.). Coraz częściej wykorzystuje się 
także naturalne tkaniny w produkcji tapet. Obecnie modne są tapety z lnu, ba-
wełny czy jedwabiu. 

Przykładem innowacyjnego zastosowania tkaniny (lnu z domieszką eko-
bawełny) jest ścianka działowa z pasów tkaniny rozpiętych pomiędzy sufitem 
a podłogą, z wmontowanym oświetleniem (rysunek 6.). 

Rysunek 5. Tapicerowane ekologiczną tkaniną w szarym odcieniu (len + eko-
bawełna) panele ścienne przy łóżku w pokoju dziecięcym w prywatnym wnę-
trzu. Pozostałe elementy (meble, podłoga) wykonane zostały z litego bielonego 
dębu, projekt wnętrza – autor. 

 
Źródło: fotografia autora. 
  

                                                                                                                                         
większe niż zbiory bawełny”, Jakie właściwości ma tkanina bambusowa, Ekologiczne 
materiały, „Zona zielona”, http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/projektowanie-
wnetrz/eco-design/319291,Ekologiczne-materialy-jakie-wlasciwosci-ma-tkanina-
bambusowa.html, [dostęp dn.06.05.2019r.]. 
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Rysunek 6. Pasy szarej tkaniny z oświetleniem, stanowiące przegrodę oddzie-
lającą salon od holu, projekt wnętrza – autor. 

 
Źródło: fotografia autora. 

9. Szkło – niezastąpiony element w architekturze 

Szkło jest znane i stosowane już od kilkudziesięciu wieków. Jest materiałem 
naturalnym, nietoksycznym, bezpiecznym dla środowiska i co bardzo istotne, 
w stu procentach nadającym się do recyklingu. W procesie rozkładu nie wy-
dziela żadnych szkodliwych substancji chemicznych. Oczywiście jego produkcja 
ze stłuczki wymaga o wiele mniej energii niż wytopienie go z piasku20.  

Elementy szklane znajdują szerokie zastosowanie we wnętrzach – od ścia-
nek działowych, poprzez schody, podłogi, balustrady, drzwi, fronty szafek, mo-
zaiki, blaty po elementy dekoracyjne, dodatki. Szkło może występować w różnej 
formie – od gładkiego, przejrzystego, przez matowe, ornamentowe, barwione, 
z zatopionymi elementami dekoracyjnymi, czy w formie luksferów. Ostatnio we 
wnętrzach w stylu industrialnym, pojawia się szkło zbrojone, dawniej stosowa-
ne wyłącznie w przemyśle. 

Bardzo ciekawe efekty można także uzyskiwać stosując przezroczystą, 
szklaną podłogę, lub obniżoną podłogę z elementami dekoracyjnymi zakrytymi 
warstwą szkła. Tafle szklane znakomicie nadają się również jako baza dla tak 
obecnie modnych różnego rodzaju podświetlanych nadruków i wydruków 
wielkoformatowych. Na rysunku 7. przedstawiono przykład zastosowania szkła 
z nadrukiem, jako podświetlonej ścianki działowej pomiędzy holem a łazienką.  

                                                        
20 Por.: Prucnel M. Szkło jest eko, Ulica ekologiczna, http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-
styl-zycia/szklo-jest-eko, [dostęp dn. 02.04.2019 r.]. 
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Kolejną grupą ciekawych zastosowań jest wykorzystanie elementów 
szklanych z odzysku np. lampy czy ścianki działowe, skonstruowane ze słoików 
lub butelek (rysunek 8.). 

Rysunek 7. Szklana, podświetlana 
ściana z wydrukiem wielkoforma-
towym w apartamencie prywatnym, 
projekt wnętrza – autor. 

Rysunek 8. Żyrandol ze słoików, 
producent: Mason Jar Chandelier. 

  
Źródło: fotografia autora. Źródło:www.houzz.com/mason-jar-

chandelier 

10. Metale jako materiał wielokrotnego użytku 

Kolejnymi materiałami, które można uznać za ekologiczne, są te wytworzone 
z surowca pochodzącego z odzysku. Metale takie jak stal21, miedź22, czy alumi-
nium23 są łatwe do przetworzenia. Mimo że wytworzenie metalu z rudy nie od-
bywa się bez strat w środowisku, to jednak raz pozyskany, może być wielokrot-

                                                        
21 Stop składający się głównie z żelaza i węgla. 
22 „Miedź w całości nadaje się do procesu przetwarzania i ponownego użycia, nie tracąc 
przy tym swoich właściwości oraz wydajności”, Pankiewicz J., Recykling metali, Ecopor-
tal http://ecoportal.com.pl/recykling/recykling-metali, [dostęp dn. 06.05.2019r.]. 
23 „Do produkcji aluminium niezbędny jest boksyt, którego złoża należą do nieodna-
wialnych. Mimo to aluminium uznawane jest za materiał przyjazny dla środowiska, 
gdyż w całości nadaje się do ponownego przetworzenia, a odzysk może odbywać się 
w nieskończoność bez straty na jakości metalu”, źródło: Poradnik segregacji odpadów, 
hasło Aluminium, Branżowa organizacja odzysku S.A.,  http://www.boosa.pl/index.php/ 
pol/Edukacja-ekologiczna/Poradnik-segregacji-odpadow/Aluminium,  
[dostęp dn. 15.08.2018 r.]. 
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nie przetwarzany − np. 80% dotychczas wydobytej miedzi jest nadal w ciągłym 
użyciu, a ponad 40% produkowanych obecnie metali pochodzi z recyklingu. W 
przypadku stali, recykling ułatwiają jej magnetyczne właściwości, dzięki któ-
rym jest łatwa do odzyskania spośród innych odpadów. 

Poza najpowszechniejszą stalą, we wnętrzach często też znajduje zastoso-
wanie także miedź (do okładzin ścian, blatów, elementów dekoracyjnych), 
a także aluminium (listwy, dodatki, cokoły, el. oświetlenia). Dawniej metalowe 
elementy, takie jak schody, balustrady, podesty w formie gretingów, blaszane 
okładziny ścian czy stalowe blaty były elementem charakterystycznym dla 
wnętrz przemysłowych lub technicznych, obecnie wraz z modą na wnętrza in-
dustrialne, pojawiają się także w mieszkaniach czy budynkach użyteczności 
publicznej. We wnętrzu salonu samochodowego Porsche, realizowanego zgod-
nie z wytycznymi marki – okładziny ścian zostały wykonane z blachy trapezo-
wej i aluminiowej – materiałów tradycyjnie stosowanych na zewnątrz budyn-
ków. Konstrukcja schodów, balustrady, a także wykończenia stropów i detale 
również zostały wykonane ze stali i aluminium (rysunek 11.).  

Rysunek 11. Wnętrze salonu samochodowego marki Porsche z użyciem ele-
mentów stalowych i aluminiowych, projekt wnętrza – autor. 

 
Źródło: fotografia autora. 

Ostatnio często wykorzystywane są we wnętrzach  różnego rodzaju linki, 
siatki i blachy perforowane. Przykładem może być klatka schodowa w salonie 
ekspozycyjnym firmy Casalgrande Padana we Włoszech, zaprojektowana przez 
Kengo Kumę, gdzie zamiast tradycyjnej stalowej balustrady, zastosowana zo-
stała pleciona z oczek delikatna siatka stalowa, sprawiająca wrażenie średnio-
wiecznej kolczugi, rozpięta w duszy schodów pomiędzy podłogą a sufitem. Ta-
kie rozwiązanie nie dość, że jest rozwiązaniem innowacyjnym, to dodatkowo na 
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jego wykonanie zużyto znacznie mniej materiału niż na tradycyjną balustradę 
(Rysunek 12.). 

Rysunek 12. Balustrada z siatki plecionej – salon Casalgrande Padana, Włochy, 
projekt wnętrza – Kengo Kuma. 

  
Źródło: dokumentacja fotograficzna 
autora. 

Źródło:http://afflante.com/3370-
casalgrande-old-house-kengo-kuma-
associates. 

Zakończenie 

Reasumując, w artykule wykazano, że naturalne, tradycyjne materiały są jed-
nym z istotnych sposobów projektowania ekologicznego. Współcześnie, nowe 
standardy, potrzeby, oraz idee wymuszają  znalezienie dla nich innowacyjnych 
zastosowań, co przedstawiono na przykładach konkretnych realizacji. Jak daw-
niej, tak i obecnie, wnętrza realizowane z naturalnego materiału,  mimo zmie-
niającej się formy i sposobów zastosowania, dzięki lokalnemu występowaniu, 
tworzą spójny charakter kulturowy danego miejsca. 

Materiały takie jak drewno, kamień, materiały drewnopochodne i o po-
chodzeniu roślinnym, ceramika, naturalne tynki, tkaniny, szkło czy metale, przy 
przestrzeganiu ekologicznych standardów w procesie ich pozyskiwania i prze-
twarzania, zastosowane we współczesnej formie, dają nową jakość w nowocze-
snych wnętrzach, są przyjazne dla otoczenia i użytkownika. 

W innych grupach materiałów też można znaleźć takie, które dzięki spe-
cjalnemu procesowi produkcji są ekologiczne – należą one jednak ciągle do wy-
jątków. Wyzwaniem jest wynalezienie sposobów, aby także inne materiały bu-
dowlane stały się bardziej ekologiczne, szczególnie te powszechnie stosowane 
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w budownictwie jak np. beton24, który oprócz funkcji konstrukcyjnych, stał się 
bardzo popularnym materiałem wnętrzarskim. Obecnie cementownie na całym 
świecie są odpowiedzialne za wydzielanie do atmosfery ogromnych ilości dwu-
tlenku węgla, więc nie można tego materiału nazwać ekologicznym. Choć istnie-
ją możliwości i technologie produkcji betonu przyjazne dla środowiska, jednak 
są one zazwyczaj bardzo kosztowne. Trzeba mieć nadzieję, że coraz bardziej 
świadome ekologicznie społeczeństwo, będzie wspierało te tendencje. 
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