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Osiedle BedZED (Beddington Zero Energy Development) to punkt 

zwrotny w brytyjskiej ekoarchitekturze. Nawet tradycjonaliści 

przyznają, że to atrakcyjna propozycja socjalnego, zdrowego 

budownictwa. Bill Dunster, autor projektu, mówi więcej:  

„BedZED nie jest »alternatywną architekturą« — dzisiaj, jeśli myślimy 

poważnie o kondycji świata, ekologiczna perspektywa nie jest już 

alternatywą, ale wyrazem elementarnej odpowiedzialności”. 
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osiedle BedZED 
Bill Dunster architects/ZEDfactory

Marcin Mateusz Kołakowski

„Przynajmniej rad ojcowskich słuchaj, chłopcze,
 nie używaj bicza, kieruj tylko lejcami”.

Owidiusz „Przemiany”

po lewej, poniżej i u dołu strony
— struktura urbanistyczna osiedla łączy zabudowę o dużej gęstości 

z wygodą zamieszkiwania
— każde z mieszkań zostało wyposażone w podniebny ogród lub taras
— przekrój poprzeczny przez fragment zabudowy osiedla
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na Coraz wyższe i dziwaczniejsze budynki oku
pują strony architektonicznych żurnali. 
Abu Zabi, Moskwa, Warszawa przechwa

lają się nimi jak podrostki licytujące, czyj tato ma 
lepszy samochód. O tym, jak zgubne są takie prze
chwałki uczył Owidiusz, pisząc o Faetonie, synu 
boga słońca — Heliosa. Faeton pysznił się przed 
kolegami, że jego ojciec ma najpiękniejszy wóz, 
którym co dzień przemierza nieboskłon. Ponieważ 
niedowierzali mu, uprosił ojca, by pożyczył mu sło
neczny rydwan. Dalsza część historii to przestroga 
dla rodziców użyczających nieletnim samochody 
— Faeton, choć to syn Heliosa, nie posiadał jego 
umiejętności. Zapatrzył się w gwiazdy i pofolgo
wał koniom, a one uniosły słońce tak wysoko, że 
na Ziemi zapanowały deszcze i mrozy. Faeton pa
nikując skierował rydwan w dół, ale wtedy wypa
lił w Afryce pustynię, przypalając na czarno skóry 
Etiopczykom. Na Ziemi zapanowała susza, topiły 
się lodowce. Zeus widząc, że światu grozi pożar, 
musiał uciec się do ostatecznych środków przymusu 
i piorunem utrącił szalejącego Faetona.

Tegoroczny raport IPCC1 nie pozwala wątpić, że 
to dziś właśnie Faeton traci kontrolę nad wozem. 
Ekokatastrofa jest faktem. Nie mówią o tym już 
tylko „przewrażliwieni ekolodzy”, ale raporty or
ganizacji rządowych, bynajmniej nie lewicowych, 
np. Christian Aid2. W tym wieku w Afryce w wy
niku zmian klimatycznych zginą prawdopodobnie 
182 miliony ludzi3 (nie licząc ofiar wojen wywoła
nych kurczącymi się zasobami ropy i wody pitnej). 
Wciąż paru niedoinformowanych lekkoduchów 
uspokaja, „że nie wiadomo”, „że coś się wymyśli”, 
jednak prognozy są bezlitosne (patrz: tab. 1).

Ci, którzy dziś rozpamiętują kataklizmy spo
wodowane totalitaryzmami XX wieku często 

przyznają, że wielokrotnie więcej of iar może 
przynieść w XXI wieku bezkrytyczna wiara 
w kapitalizm i rozwój techniki.

Po co rozpisywać się o tym w czasopismach ar
chitektonicznych? Powodów jest wiele. Od 30 do 
50 procent odpowiedzialności za zmiany klimatu 
ponosi właśnie przemysł budowlany (patrz: tab. 2).4 
Ważne jest, by zdać sobie sprawę z tych danych 
i faktów, by zrozumieć, że ekoarchitektura nie jest 
modą, stylem czy kierunkiem — to kategoryczne 
wyzwanie. Tego samego zdania jest Bill Dunster, 
projektant osiedla BedZED, o którym mowa poni
żej: „Myślę, że celem naszej pracy jest złagodzenie 
efektu »zimnego indyka« — szokowej terapii odwy
kowej, którą musimy przejść po zbyt długim okresie 
uzależnienia od paliw kopalnych”5.

tab. 1.  — Zmiany klimatyczne — kilka faktów

• Globalna średnia temperatura może podnieść się w XXI wieku 
od 1,5oC do 6oC. Wzrost o 1oC (około 2020 roku) przyczyni się 
do braków wody dla 240 milionów ludzi; wzrost o 1,3oC  
(około 2025 roku) przyczyni się do załamania rolnictwa.

• Poziom wody może wzrosnąć o 15–95 cm. Podniesienie 
poziomu wód o 95 cm doprowadzi do zalania 18% 
Bangladeszu.

• O 30 milionów wzrośnie liczba osób cierpiących głód 
z powodu recesji rolnictwa.

• 150 milionów ludzi może stać się klimatycznymi emigrantami.
• Ilość ludzi dotkniętych powodziami, burzami i trąbami 

powietrznymi może wzrosnąć do 2,5 miliarda ponad poziom 
z 1970 roku.

• Do 3 milionów ludzi rocznie może umrzeć na malarię, 
ponieważ ciepły klimat wpłynie na rozprzestrzenienie tej 
choroby.

• Od 1 do 3 miliardów ludzi odczuje dotkliwy brak wody.

źródło: http://www.christianaid.org.uk

po lewej:
duże przeszklenia od południa 
wpuszczają do wnętrz 
ciepło światła słonecznego; 
umieszczone na elewacji 
baterie słoneczne gromadzą 
energię dla osiedlowej sieci

po lewej i na stronie obok:
wewnętrzne, kameralne 
ulice oraz przerzucone nad 
nimi kładki tworzą przyjazną 
atmosferę oraz poczucie 
wspólnoty
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na sekciarze Heliosa

Mimo kosmicznych karamboli Faeton jest pa
nującym dziś bogiem nieokiełznanej technologii 
uwodzącym wdziękiem chromowanego, gładkiego, 
młodego ciała (wciąż odmładzającego się z sezo
nu na sezon). To bóg nowych technologii, pod
rabiający i przekrzykujący rodziców z królestwa 
natury. To bóg żarówką udający słońce i obiecu
jący „Architekturę wbrew fizyce”6, którą tak miło 
się zachwycać. Istnieją wszakże sekty wyznające 
wiarę w jego ojca. Jedno ze świadectw tej małej re
ligii można odnaleźć właśnie w osiedlu BedZED 
w londyńskiej dzielnicy Sutton, przy ulicy o zna
czącej nazwie — no właśnie — Helios Road.

BedZED znajduje się wśród nudnawej zabudo
wy londyńskich przedmieść, na terenach poprze
mysłowych. Gdy pytam przechodnia, jak tam tra
fić, uśmiecha się — „na pewno nie przeoczysz”. 
Ma rację. „Ostatnia rzecz, jakiej chcemy, to by 
wszystkie ekobudynki były takie same”— pisze 
redaktor „Green Building” Keith Hall.7 BedZED 
przekonuje, że nudno z ekoarchitekturą nam nie 
będzie. Ciekawy kształt owalnych dachów, ka
meralne uliczki z mostkami, intrygujące schody 
prowadzące do domów na dachu tworzą przyja
zną atmosferę. Uliczki przypominają bardziej te 
w średniowiecznej Wenecji niż nowoczesne żur
nalowe budownictwo. Każde, nawet najmniejsze 
mieszkanie ma swój charakter i mały ogródek 
— zieleń staje się tu ornamentem.

Można postawić zarzut, że urbanistyka osiedla 
jest bardzo prosta. W tym jednak kryje się stra
tegiczny sens przedsięwzięcia — udowadnia ono, 
że ekoarchitektura może być „zwykła”, „normal
na”, a przy tym „luksusowa”, oraz — co ważne 
— może tworzyć gęstą zabudowę, co jest istot
nym wymogiem stawianym współczesnym urba
nistom. BedZED przekonuje, że sekciarze Heliosa 
to twórcy jak najbardziej racjonalni. Oczywiście, 
ekoarchitektury powstaje na świecie coraz więcej. 
Wyjątkowość projektu Dunstera polega jednak 
na udowodnieniu, że jeśli włoży się nieco wysił
ku, ekobudownictwo nie musi być wyjątkiem, lecz 
opłacalnym ekonomicznie standardem. Stąd też 
szczególny wpływ, jaki ta realizacja wywiera na 
opinie inwestorów i polityków, a nawet na eksper
tów wyznaczających normy.

w stronę słońca

Konie Faetona rozbiegły się na wszystkie strony. 
Bezradny ojciec wiedział, że rumaki trzeba okiełz
nać, by ciągnęły wóz w jednym kierunku. Tak 
i technika, gdy ściągnąć jej cugle staje się bardziej 
efektywna. Wiele wynalazków ekobudownictwa 
od dawna czeka, by je wykorzystać i zintegrować. 
W BedZED zastosowano szereg sprawdzonych 
metod — i jak mówił mi sam Bill Dunster — „żad
nej z nich nie można nazwać szczególnie high-tech”. 
Wyznawcy zdetronizowanego Heliosa wciąż wiele 
mogą nauczyć się od starego boga. Ku niemu kieru
ją się największe okna BedZED, na których deseń 

niebieskich płytek — słonecznych baterii — zasila 
osiedlową sieć elektryczną. W każdym mieszkaniu 
słońce celebrowane jest w przeszklonych ogrodach 
zimowych, gdzie nagrzewają się ściany, by nocą od
dać ciepło mieszkańcom. Dwukrotnie grubsza od 
wymaganej izolacja sprawia, że ogrzewanie słonecz
ne praktycznie jest tu nieużywane. W BedZED 
eksperymentowano z różnymi dodatkowymi tech
nikami grzewczymi. „Niektóre z nich okazały się 
zbyt skomplikowane” — mówi Dunster. „To ważna 
lekcja, którą dostaliśmy w BedZED. Im bardziej 
zaawansowana technologia, tym szybciej się psuje, 
tym szybciej staje się bezużyteczna. Im trudniejsze 
użytkowanie i konserwowanie, tym urządzenie sta
je się mniej ekonomiczne”8.

Dzięki kolektorom słonecznym, wiatrakom i za
stosowaniu materiałów o niskiej energii wbudowa
nej (czyli energii potrzebnej do ich wytworzenia) 
BedZED można nazwać „ZED” — czyli emitują
cym zerową ilość dwutlenku węgla. W myśl zało
żeń, osiedle miało wytwarzać na miejscu tę samą 
ilość energii, jaką zużywa. Oszczędność energii za
pewnia wyjątkowy system wentylacji i szczelność 
budynku9. Kolorowe łapacze wiatru połączone są 
z wymiennikami ciepła, w których uchodzące po
wietrze podgrzewa to nawiewane. Oszczędność 
energii to też recyklizacja. W czasie powstawania 
BedZED na placu budowy znajdował się specjalny 
magazyn, gdzie składowano znalezione materiały 
nadające się do powtórnego zastosowania — drew
no, wanny, rury, urządzenia elektryczne. Ktoś może 
powie, że recyklizacja to utrudnienie, ale dzięki niej 
zarówno obniżono koszt inwestycji, jak i wzmoc
niono jej nadrzędną ideę. Recyklizacja wpłynęła też 
na strukturę i plany mieszkań. Ponieważ w więk
szości wypadków w magazynach i na budowach 
deski krótsze niż trzy metry traktowane są jak 
odpady, w BedZED zdecydowano, że odległość 
między osiami będzie wynosić 2,8 metra. Dzięki 
temu można było w niższej cenie wykorzystać wiele 
z materiałów traktowanych jako odpady. Recykli
zacja obejmować miała większość wody deszczowej 
i zużytej (patrz: tab. 3).

ciepło sąsiedztwa

Faeton patrzył w górę, zachwycał się gwiazdami, 
bał się spojrzeć w dół. Jakże różniło go to od He
liosa, który ciepłe spojrzenie kierował właśnie na 
ludzi. Może dlatego wyznawcy starego boga bar
dziej niż estetyką kosmicznych rakiet fascynują się 
społecznie wrażliwą architekturą. Ekoarchitektu
ry nie można budować jedynie z cegieł i zaprawy. 
Dunsterowi zależało na stworzeniu wspólnoty, któ
ra wspierałaby proekologiczną ideę. Dunster, będąc 

wrogiem energii jądrowej, twierdzi, że np. wiatraki 
skłaniają użytkownika do większej odpowiedzial
ności. Posiadając prywatną elektrownię wiatrową, 
lepiej rozumiemy znaczenie oszczędzania energii.

Ci, którzy gloryfikują własność prywatną, nie 
zauważają też jak dużo można osiągnąć, łącząc 
w osiedlu potencjał wielu mieszkańców. Wiele 
rozwiązań, jak pozyskiwanie prądu, wentylacja, 
ogrzewanie czy oczyszczanie wody, było możli
wych właśnie dlatego, że wiele rodzin różnego typu 
mieszka obok siebie. Zaproponowano tu zdrową 
mieszankę różnych typów mieszkań — wśród 99 
lokali są mieszkania luksusowe i tanie oraz samo
dzielne domy jednorodzinne10. Osiedle liczy dziś 
około dwustu mieszkańców, a wśród nich wielu 
młodych ludzi, którzy szukali małego lokalu na sie
dzibę własnej firmy. Na nich czekało tu 1405 me
trów kwadratowych powierzchni usługowych, gdzie 
pracuje dziś sześćdziesiąt osób. Okna mieszkań 
są zwrócone na południe, od północy natomiast 
mieszkania dzielą ściany z lokalami usługowymi. 
Takie rozwiązanie wpływa na zmniejszenie zużycia 
energii niezbędnej do ogrzania lokali mieszkalnych, 
a z drugiej strony chroni biura przed przegrzaniem. 
Jak wiemy, częstym problemem biur bywa zużycie 
dużej ilości energii wykorzystywanej do chłodzenia. 
Około połowy mieszkańców BedZED pracuje na 
terenie swojego osiedla — to minimalizuje potrzebę 
podróżowania i… zacieśnia sąsiedzkie więzi. Służą 
temu też wspólne wielofunkcyjne pomieszczenia, 
takie jak przedszkole, klub taneczny czy centrum 
osiedlowe wykorzystywane dla seansów filmo
wych lub dużych imprez, jak wesela. Przydomowe 
warzywniaki (ze wspólnym kompostem) również 
zachęcają do spotkań. Zamiast wszechobecnych 
w Londynie policyjnych kamer, w BedZED bez
pieczeństwo zapewnia sąsiedzka atmosfera.

transport a (nie)ruchomości

Oczywiście, że Faeton lubi szybkie samochody! Jak 
każdy podrostek, uwielbia trwonić bogactwo rodzi
ców, nie myśląc o ich kurczących się zasobach. Jego 
religia, dziś panująca, wydaje się dla wielu jedyną.

Jej wyznawcy z politowaniem patrzą na Bed
ZED, gdzie panuje zasada: „Pierwszeństwo pie
szemu”. Dobrze oświetlone ścieżki, niskie krawęż
niki dla wózków zachęcają do spacerowania. Ce
lem projektantów było zmniejszenie zużycia paliw 
o połowę w przeciągu dziesięciu lat eksploatacji 
osiedla. Po raz pierwszy w historii Anglii podpi
sując umowę zezwalającą na inwestycję udało się 
przekonać władze, że ilość miejsc parkingowych 
może być mniejsza niż zwykle na osiedlach. Loka
lizację BedZED wybrano ze względu na bliskość 
dogodnego lokalnego transportu, stacji kolejowej, 
z której w dwadzieścia minut dojeżdża się do cen
trum Londynu. Tych, którzy sądzą, że rozwój cy
wilizacji mierzy się ilością posiadanych aut warto 
przyprowadzić na Helios Road, gdzie o cywilizacji 
myśli się dokładnie na odwrót. Już w pierwszych 
umowach mieszkańcom zaproponowano system 
klubu samochodowego, który funkcjonuje dziś 
w ten sposób, że około dwanaście osób użytku
je jeden samochód. W efekcie działalności klu
bu dziewięciu mieszkańców już sprzedało swoje 
własne samochody, a inni powstrzymali się przed 
zakupem nowych, uznając, że ten system jest dla 
nich wygodniejszy i tańszy.

BedZED zachęca również do posiadania 
elektrycznych pojazdów poprzez lokalizowanie 

 wygodnych stacji (zasilanych tutejszymi bateriami 
słonecznymi). Znający film „Kto zabił elektrycz
ny samochód?”11 wiedzą jak wywrotową ideą jest 
samochód uniezależniony od benzyny. BedZED 
oferuje mieszkańcom warsztat samochodowy, sze
reg zniżek i udogodnień, które są ważną częścią 
projektu. Wiele z rozwiązań zostało zaplanowa
nych tak, by większość potrzeb codziennych moż
na było zaspokoić bez korzystania z samochodu. 
Osiedle ma swój własny sklep i magazyn ZED
bar z lokalnymi produktami. Internetowy system 
zakupów również zmniejsza potrzebę transpor
tu. Specjalnie projektowane skrzynki pocztowe 
— zwane „portami domowymi” — umożliwiają 
dostarczanie dużych przesyłek nawet jeśli nikogo 
nie ma w domu. BedZED popiera lokalny rynek. 
W centrum wiszą schematy uzmysławiające, że 
np. sprowadzenie tony truskawek z Izraela wiąże 
się z emisją 4 606 ton dwutlenku węgla, a od lo
kalnych producentów tylko 0,017 tony.

kto powstrzyma Faetona?

Nie wiadomo czy to Bill Dunster stworzył Bed
ZED, czy raczej to osiedle stworzyło jego. Bu
dowa ta przemieniła „Bill Dunster architects” 
w „ZEDfactory” — jedno z najbardziej znanych 
ekoarchitektonicznych biur. Projekt ten, zdo
bywca wielu nagród, nazwany został najbardziej 
słoneczną realizacją w Wielkiej Brytanii i przy
czynił się do wytyczania nowych kierunków dla 
ekobudownictwa. Powstały już dwie książki 
o BedZED, opublikowano też standardy ZED12 
— czyli wytyczne dla projektowania ekoosiedli 
mieszkaniowych. Nawet sceptyczni wobec ekolo
gii mogli się przekonać, że jest ona ekonomicznie 
sensowna. Kolejni politycy odwiedzają BedZED 
i chcą być kojarzeni z tym miejscem. Nawet lider 
Partii Liberalnej cały swój program wyborczy na
kręcił właśnie tam. Zaistnienie osiedla stało się 
ważnym wydarzeniem medialnym zmieniającym 
opinie o ekoarchitekturze.

Niektórzy zarzucą, że wymagania stawiane 
w tych standardach są nierentowne ekonomicz
nie. Oczywiście, nowatorskie rozwiązania powin
ny być sprawdzone na większej ilości budynków, 
zanim zostaną zaadaptowane przez szerszą gru
pę inwestorów — wiadomo, że oni szukają zysku, 
a boją się ryzyka. Doradcy Dunstera wyliczyli 
jednak, że wybudowanie dwóch do pięciu tysięcy 
mieszkań i miejsc pracy według standardów ZED 
stworzyłoby masę krytyczną powodującą, że ta
kie przedsięwzięcia stałyby się rentowne nawet 
dla ekonomicznych niedowiarków (patrz: tab. 4). 
Dlatego potrzeba politycznego poparcia, by wy
rwać się z niemocy zmian proekologicznych, która 
wciąż paraliżuje budownictwo, i która bezlitośnie 
krytykowana jest przez Dunstera: „Alternatyw nie 
mamy wiele. Trzeba zmieniać budownictwo dziś, 
w innym wypadku, podczas gdy my w odległych 

krajach będziemy toczyć wojny o ropę, nasze dzie
ci będą umierać na raka wokół atomowych reak
torów”.13

Czy nie rozumiemy Faetona, który zapatrzył się 
w gwiazdy, który zapragnął jechać wyżej i szybciej 
niż ktokolwiek inny? Oscar Wilde mawiał: „wszy
scy leżymy w rynsztoku, lecz tylko kilku z nas pa
trzy w gwiazdy”. Czyż nie widzimy w Faetonie, 
jak i w nieszczęsnym Ikarze naszej najbardziej 
ludzkiej cząstki, która zmusza do przekracza
nia granic? Czy wypada krytykować architektów, 
którzy chcą dokonać rzeczy zadziwiających, które 
odróżnią się od wszystkiego, co dotychczas zbudo
wano? Czujemy do Faetona i Ikara sympatię, lecz 
gdy chodzi o prowadzenie pojazdu mającego tak 
wielu pasażerów jak Ziemia, nie dopuszczajmy do 
kierownicy popisujących się narwańców.

Nie chcemy śmierci Faetona — na wszystkich bo
gów! Nie chcemy, by zestrzelił go Zeus. Jakkolwiek 
Lovelock twierdzi, że tym razem będzie to zemsta 
Gai14. Wynalazczość to wspaniała cecha ludzkości, 
lecz gdy jest bezkrytycznie uwielbiana, doprowadza 
nas właśnie do katastrof i wojen, po których przyj
dzie nam odkrywać na nowo maczugi, jak przestrze
gał Einstein. Wyznawcy Heliosa nie chcą powstrzy
mać rozwoju techniki, chcą raczej ściągnąć jej cugle 
i oddać stery doświadczonemu Heliosowi, który po
każe, że inna technika jest możliwa.

Marcin Mateusz KołaKowsKi
fot.: © Bill Dunster architects/ZEDfactory
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www.archilove.eu zajmującego się problematyką budownictwa, ekologii, 
socjologii, low-tech oraz psychoanalizy architektury.
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tab.3. — Rozwiazania proekologiczne w BedZed

• Założenie zaprojektowane jest tak, by czerpać energię 
jedynie z odnawialnych źródeł, wytwarzaną na miejscu. 
Temu celowi służy między innymi 777 m2 paneli słonecznych.

• Zespolony system generowania prądu i ciepła z odpadków 
drewna był wprowadzony, lecz ze względu na problemy 
techniczne nie jest stosowany (chociaż sprawdził się 
w innych projektach tego samego biura). 

• Potrójne szklenie, 300 mm izolacji, orientacja przeszklonych 
werand intensyfikują pasywne pozyskiwanie ciepła.

• Woda zbierana z dachów jest wykorzystywana do 
nawadniania wspólnych działek. Osiedlowa oczyszczalnia 
ścieków (żywa maszyna) została zbudowana, lecz chwilowo 
jest nieużywana ze względu na utrudnienia organizacyjne 
i techniczne.

• Tanie i przyjazne środowisku materiały były pozyskiwane 
w odległości 65 kilometrów od miejsca budowy.

• Wspierany jest proces recyklingu odpadów.

tab. 4. — ekoparametry BedZed w stosunku do średniego 
osiedla w Wielkiej Brytanii

• o 57% mniejsze zużycie ciepłej wody 
• o 25% mniejsze zużycie energii elektrycznej (11% energii 

pochodzi z baterii słonecznych) 
• o 88% mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzania 

mieszkań
• od 50 do 67% mniejsze zużycie wody, zależnie od typu 

pryszniców
• kilometraż mieszkańców zredukowano o 65%

tab. 2. — Wpływ przemysłu budowlanego na środowisko

• 36% całkowitego zużycia energii/65% zużycia energii 
elektrycznej   

• 30% zużycia surowców kopalnych 
• 30% emisji gazów cieplarnianych
• 30% odpadów

źródło: The U.S. Green Building Council,  
http://www.usgbc.org
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Featon patrzył w górę, zachwycał się gwiazdami, bał się spojrzeć 
w dół. Helios ciepłe spojrzenie kierował właśnie na ludzi.


