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TEKST II ZZDJÊCIA:

AGNIESZKA RREZLER

Tego domu nie urz¹dzaj¹ meble. Mo¿na zaryzykowaæ opiniê, ¿e bez nich by³by

równie piêkny. Kreuje sam siebie – poprzez przeszklenia, przeœwity, grê œwiat³em 

i urodê szlachetnych materia³ów. A do tego prowadzi bardzo przyjazny dialog 

z urzekaj¹cym otoczeniem.

Przejrzysty
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Wokolicy obfituj¹cej w dworko-
we rezydencje jest odmieñcem:
nowoczesny, pozbawiony deko-

racyjnych detali, nakryty w czêœci p³as-
kim, a w czêœci kolebkowym dachem, 
wygl¹da niezwykle. Ale nie razi – flirtuj¹-
cej z modernizmem bryle dodaje lekkoœci
ciekawe ukszta³towanie. Uskoki œcian
zgrabnie omijaj¹ wiekowe brzozy, a elewa-
cjê o¿ywiaj¹ nietypowe przeszklenia
i poddachowa drewniana oblicówka 
o odcieniu miodu. 
Tu¿ przed progiem kolejne zaskoczenie:
zamiast solennych drzwi wejœciowych,
traktowanych zwykle jak wyraŸna bariera
prywatnoœci – lekkie skrzyd³o, przeszklo-
ne „po amerykañsku” od góry do do³u.
I oczywiœcie ¿adnej sieni. Widok przez
drzwi wejœciowe siêga przeciwleg³ej œcia-
ny domu, z jadalni¹ i s¹siaduj¹cym z ni¹
kominkiem. Jeszcze bardziej „widokowa”
jest druga, poprzeczna oœ budynku: tu
z tarasu mo¿na zajrzeæ do wnêtrza przez
ogromne przeszklenie o powierzchni 
ponad 17 m2, ukazuj¹ce salon, kuchniê
i jadalniê, a w g³êbi, za nimi – kolejny
niewielki tarasik od pó³nocnego wschodu.
Ten otwarty uk³ad nie dziwi³by w rezy-
dencji po³o¿onej na dwuhektarowej pose-
sji. Tu – na 700-metrowej dzia³ce – mi³o
zaskakuje. 
Dom jest pe³en œmia³ych rozwi¹zañ 
i widowiskowych efektów, znanych prze-
ciêtnemu Polakowi g³ównie z pism wnê-
trzarskich. I rzeczywiœcie, powstawa³ we-
d³ug projektu indywidualnego. Ale ju¿ 
finansowe zaplecze inwestycji nie odbie-
ga³o od polskiej normy. Zbudowano go
si³¹ jednej, a w³aœciwie dwóch rodzin,

Drewniana ooblicówka ww górnej sstrefie œœcian oobni-

¿a ddom, wwprowadzaj¹c ppoziome ppodzia³y. TTo eele-

ment ccharakterystyczny ddla uulubionej pprzez ddo-

mowników aarchitektury mmiêdzywojennej. Wypa-

trzyliœmy ppodobn¹ nna eelewacji ddomu zznajomego

architekta – oopowiadaj¹ –– a deski zz klejonego

drewna, zz jakiego wwytwarza ssiê pprofile ookienne,

przygotowa³ ddla nnas mmazurski pproducent ookien.

Fabryczne zzabezpieczenie ggwarantuje, ¿¿e ddrewno

nie rrozeschnie ssiê ii nie oodbarwi.

Œciany zzewnêtrzne wwzniesiono ww technologii ttrój-

warstwowej, zz silikatów oocieplonych wwe³n¹ mmine-

raln¹. WWczeœniej MMaciek rrozpatrywa³ iinny wwariant

wykoñczenia –– mma³o uu nas ppopularn¹ eelewacjê

z ceg³y bbetonowej. TTaka œœciana mmia³aby sswoj¹ ffak-

turê, aa spokojna sszaroœæ bbetonu mmog³a ddobrze

„graæ” zz drewnianym sszalunkiem ii zieleni¹ ootocze-

nia. ZZ ppomys³u jjednak zzrezygnowano
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skrupulatnie gromadz¹c fundusze 
i sprzedaj¹c dotychczasowe mieszkania.
Zamieszka³y w nim trzy pokolenia: 
Magda z Maækiem, ma³¿eñstwo warsza-
wiaków z trójk¹ synów, oraz mama 
Maæka, dla której zaprojektowano ukryte
w bryle domu, niezale¿ne mieszkanie. 
Na piêkn¹ dzia³kê na obrze¿ach lasu 
trafili nieprzypadkowo. Okolica by³a im
dobrze znana – rodzice Magdy 15 lat
wczeœniej zbudowali niedaleko w³asny
dom. Mnie to miejsce urzek³o od pierwszej

chwili – zwierza siê w³aœcicielka – by³

chyba koniec lata, wielkie drzewa sta³y ca³e

w zieleni… Starodrzew wokó³ parceli jest
rzeczywiœcie imponuj¹cy – od zachodu do
granicy dzia³ki przylega w¹ska aleja wie-
kowych lip, rozmiarami i pokrojem zas³u-
guj¹cych na miano pomników przyrody.
Na szczêœcie trakt, który flankuj¹, to ra-
czej ¿wirowa dró¿ka, ni¿ ulica – prowadzi
tylko do po³o¿onych dalej, niezabudowa-
nych dzia³ek. 

Jednym z wa-

riantów, który

pocz¹tkowo

braliœmy pod uwagê, by³o kupno domu do

ewentualnej przebudowy – opowiadaj¹ gos-
podarze – ale szybko okaza³o siê, ¿e ¿aden

nie daje mo¿liwoœci wydzielenia odrêbnego

mieszkania dla mamy. Skoro pozosta³o 
budowanie od podstaw, warto by³o wyko-
rzystaæ szansê. W³¹czyli wiêc do projektu
w³asne pomys³y, ale te¿ rozwi¹zania pod-
patrzone w miejskich dzielnicach willo-
wych o dobrej architekturze, na wakacyj-
nych wyjazdach czy u znajomych. St¹d

Obok wwidok nna ssalon ii frag-

ment aantresoli. SSchody ((na

dolnym zzdjêciu) oowinê³a wwstê-

ga bbetonowej bbalustrady.

Pod³u¿ne, bbiegn¹ce ppo ³³uku

schodki ((u ggóry nna ss¹siedniej

stronie) wwyodrêbniaj¹ zz prze-

strzeni pparteru sstrefê wwypo-

czynku. OOdnalaz³y ssiê tte¿ jjako

element ffunkcjonalny. Kiedy

wpadaj¹ zznajomi, rrzucam nna

nie ppoduchy, ssiadamy ii plotku-

jemy – zzeznaje ppani ddomu.

Ró¿nica ppoziomów oogranicza

wizualnie pprzestrzeñ, aale

w przeszklonym ddwukondy-

gnacyjnym ssalonie tto nnie oo ni¹

toczy ssiê ggra. TTu wwalczy ssiê rra-

czej oo wra¿enie pprzytulnoœci ––

w tê iideê sschodki wwpisuj¹ ssiê

znakomicie

Winna
wyobraŸnia

Posesjonaci_9_finalok.qxd  2007-10-03  12:28  Page 24



prosta modernistyczna bry³a budynku,
drewniany szalunek elewacji, a we wnê-
trzu – dwukondygnacyjny salon z otwart¹
antresol¹, obni¿ony w stosunku do pozos-
ta³ej czêœci parteru o dwa stopnie. 
Skomplikowany projekt rodzi³ siê d³ugo.
Nie wszystkie propozycje architekta by³y
przyjmowane drog¹ zgodnej aklamacji.
A¿ dziw, ¿e po domu tego nie widaæ 
– jest spójny, konsekwentny i przejrzysty. 
Decyzje zapada³y pod wp³ywem doœæ nie-
skrêpowanych wyobra¿eñ o przyjaznej

Otwart¹ aantresolê ((na ddolnym zzdjêciu ppo llewej),

z której mmo¿na oogl¹daæ ssalon ii sklepiony ssufit ww ca-

³ej ookaza³oœci, ppomyœlano jjako oostojê ccichej ppracy

i wypoczynku. PProwadzi ddo nniej ww¹ska ggaleria, aa ob-

rys jjej kkrawêdzi ppowiela lliniê sschodków nna pparterze,

oddzielaj¹cych ssalon ood ppozosta³ej cczêœci ddziennej

domu. UU do³u ppo pprawej wwidoczne nnietypowe rroz-

wi¹zanie pprzestrzenne –– pprywatn¹ sstrefê nnocn¹ ggos-

podarzy ((sypialniê zz ³azienk¹ ii garderob¹) wwydzielo-

no zza ppomoc¹ œœcianek nnie ssiêgaj¹cych sstropu, ¿¿eby

nie zzamykaæ wwidoku nna jjego mmalownicze uu¿ebrowa-

nie. ZZa pprzeszkleniem zz prostok¹tnych lluksferów

(w g³êbi, zza sschodami) mmieœci ssiê wwnêka nnatrysko-

wa mma³¿eñskiej ³³azienki
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przestrzeni mieszkalnej. St¹d w domu
ró¿nice poziomów i wiele nietypowych
okien, z wielkim przeszkleniem na œcianie
salonu w roli g³ównej. Wed³ug Maæka, te
„erupcje wyobraŸni” bardziej œwiadczy³y
o jej braku; fantazyjne zabiegi przestrzen-
ne sk³onny jest przypisywaæ raczej nie-
wiedzy i naiwnoœci. Wszystkie niestandar-
dowe rozwi¹zania kosztowa³y i… kosztu-
j¹, choæby w postaci monstrualnych ra-
chunków za olej opa³owy po pierwszych
sezonach grzewczych. Dziœ do budynku,
podobnie jak do s¹siednich posesji, 
doprowadzono ju¿ nieco tañszy gaz. 

Proces projek-
towy przypomi-

na³ rozwi¹zywanie rebusu. Wydane przez
gminê warunki ogranicza³y mo¿liwoœæ za-
budowy do 30% powierzchni parceli, co
dawa³o ok. 200 m2. Na takim polu musia³
siê zmieœciæ dom (³¹cznie z podjazdem
i tarasami), a w nim, na samym tylko par-
terze: du¿y salon i jadalnia, kuchnia ze
spi¿arni¹, toaleta oraz samodzielne, oko³o 
70-metrowe mieszkanie dla mamy. 
Na tym ch³onnoœæ dolnej kondygnacji
siê skoñczy³a; pozosta³e pomieszczenia
– sypialnia gospodarzy, pokoje ich trzech
synów oraz dwie ³azienki – musia³y wy-
wêdrowaæ na piêtro. W dodatku mia³a je
uzupe³niæ planowana, doœæ przestronna
otwarta antresola. Zadanie komplikowa³
te¿ dwukondygnacyjny, siêgaj¹cy dachu
salon, który si³¹ rzeczy wydar³ piêtru 
kilkadziesi¹t metrów przestrzeni. Jakby
rebusów by³o ma³o, mieszkanie mamy
mia³o zachowaæ ca³kowit¹ odrêbnoœæ,
³¹cznie z osobnym wejœciem z ogrodu
i w³asnym tarasem. 
Architekt z³o¿y³ wiêc dwurodzinny
parter z dwóch odwróconych do siebie
„plecami”, niezale¿nych mieszkañ. 
Nawet tarasy, choæ rozleg³e, „nie widz¹
siê”, zapewniaj¹c wiele prywatnoœci.
A przy tym ka¿dy z nich ³apie spor¹
dawkê s³oñca. 
Zaprojektowano te¿ piwnicê – du¿¹,
pod ca³¹ powierzchni¹ domu. Poniewa¿
przy budynku nie ma gara¿u ani zaple-
cza gospodarczego, wszelkie sezonowe
graty l¹duj¹ dziœ pod ziemi¹. A jest co
przechowywaæ: starsi synowie je¿d¿¹
na nartach, p³ywaj¹ na desce i na ma³ej
³ódce regatowej – samych butów nar-
ciarskich uzbiera³o siê kilka pude³. 
Na górze, w pokoju 13-letniego Antka

i tak z trudem mieszcz¹ siê puchary
zdobyte w regatach  i zawodach. 
W podziemnej kondygnacji zmieœci³a
siê te¿ kot³ownia z pralni¹ i niewielki
„samodzielny” pokoik z w³asn¹ 
³azienk¹, doœwietlony pasem okien
umieszczonych pod sufitem.

pos e s jonac i
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£amig³ówka

Poni¿ej ssalonik ww mieszkaniu mmamy zz wyjœciem nna

w³asny ttaras ood ppo³udnia. NNa ddolnym zzdjêciu –– ppers-

pektywa pparteru wwidziana zz jadalni. NNa ttej oosi wwido-

kowej ddom ootwiera ssiê nna pprzestrza³ –– ww g³êbi wwidaæ

przeszklone ddrzwi wwejœciowe. NNa ppierwszym pplanie

prosta „„dwutraktowa” kkuchnia, zza nni¹ wwidoczna pprze-

chodnia sspi¿arnia
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Wiosn¹ 2002
roku, tu¿ przed

narodzinami najm³odszego syna, szufle
i ³opaty posz³y w ruch. Roboty prowa-
dzi³a ekipa ch³opców spod Myszyñca,
pracowitych, uczciwych i myœl¹cych.
Grunt by³ trudny, miejscami piaszczys-
ty, miejscami œcis³y i gliniasty; wody
podskórne podchodzi³y wysoko. Piwni-
cê wykonano w formie hydroizolacyjnej
wanny, wype³niaj¹c wodoszczelnym 
betonem stalowe szalunki systemowe,
co pozwoli³o nie wykañczaæ œcian od
wewn¹trz – surowy g³adki beton ma
swoj¹ urodê. 
Œciany piwniczne ocieplono styropia-
nem i obmurowano ceg³¹ betonow¹,
przygotowuj¹c w ten sposób podwalinê
pod zewnêtrzne przegrody trójwarstwo-
we z silikatów. Prace nadzorowa³ 
kierownik budowy, emerytowany 
in¿ynier. Przed zim¹ uda³o siê wypro-
wadziæ „na wy¿yny” œciany i stropy.
Nieos³oniête dachem, musia³y pocze-
kaæ na drewniane elementy konstruk-
cyjne do wiosny.

Zadaszenie
g³ównego trzo-
nu budynku 

zaprojektowano jako ³ukowat¹ „kolebkê”.
Takie przekrycie wspiera siê na wielkich
pó³kolistych dŸwigarach z klejonego 
warstwowo drewna, zwanych przez cieœli
kr¹¿ynami. W owym czasie w kraju pro-
dukowano je tylko w dwóch miejscach:
w Toruniu i Szczecinie. Promieñ krzywi-
zny zaprojektowanych dŸwigarów okaza³
siê nietypowy, co w po³¹czeniu z wysokim
stopniem skomplikowania elementów 
wyd³u¿y³o nieco okres oczekiwania. 
Gdy kr¹¿yny, fabrycznie zabezpieczone
pow³okami ochronnymi, wreszcie dotar³y,
robotnicy uwinêli siê z nimi w oka
mgnieniu. A przecie¿ to nie fraszka
– ka¿dy z ³ukowych dŸwigarów by³ znacz-
nie d³u¿szy, ciê¿szy i potê¿niejszy, ni¿ 
belka na prost¹ wiêŸbê. By³am zdumiona

– wspomina Magda – Osadzili je na dachu

w dwa-trzy dni, u¿ywaj¹c wy³¹cznie linek

i rêcznego podnoœnika. Na wierzchu roz³o-
¿ono foliê wiatroizolacyjn¹, a na niej pe³-
ne deskowanie na drewnianym ruszcie,

Ogromne pprzeszklenie ((po llewej) ootwiera pparter nna

ogród. OOlejowane ddêbowe ddrewno œœwietnie rrozumie

siê zze zz³ocistym mmarmurem zze SS³awniowic ((na ggór-

nym zzdjêciu). BBy uunikn¹æ ppa³acowej ppompatycznoœci,

wybrali nniewielkie kkwadratowe pp³ytki. Kiedy zznajomi

s³yszeli, ¿¿e pplanujemy mmarmurow¹ pposadzkê, ppomru-

kiwali zznacz¹co – wwspomina MMagda –– myœleli ppew-

nie, ¿¿e zzamarzy³o nnam ssiê ssalonowe zzadêcie. TTymcza-

sem cchodzi³o oo coœ wwrêcz oodwrotnego. S³awniowice

Z³ociste ss¹ pprzy ttym bbajecznie ³³atwe ddo uutrzymania

w czystoœci. NNie cchwytaj¹ kkurzu, aa w razie ppotrzeby

gospodyni zzmywa jje wwodnym rroztworem sszarego mmy-

d³a –– llegendarnego BBia³ego JJelenia

Krecia robota Ostre
dachowanie
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pokryte pap¹ termozgrzewaln¹. Od wew-
n¹trz przestrzenie miêdzy kr¹¿ynami 
wype³ni³a we³na mineralna. Po trudach
stanu surowego dom w koñcu zacz¹³ 
przybieraæ finaln¹ formê. 
Wtedy zadzwoni³ telefon – Magdê z³apa³
w pracy rozgor¹czkowany s¹siad: Pañstwa

dom siê pali! Proszê szybko wzywaæ stra¿, bo

ja nie mogê siê do nich dodzwoniæ. Maciek
pracowa³ tego dnia poza biurem i by³ nie-
uchwytny, przera¿ona Magda rzuci³a wiêc
wszystko i zawis³a na telefonie. Wykrêcam

numer stra¿y po¿arnej w naszej gminie

– opowiada – a tam… w³¹cza siê faks!

W koñcu uda³o mi siê wezwaæ stra¿ z s¹-

siedniej dzielnicy. Przyjechali po 20 minu-

tach, a ja tu¿ po nich. Wesz³am do œrodka

– i siê rozp³aka³am. Dach od wewn¹trz
wygl¹da³ jak pogorzelisko; kosztowne,
piêknie wykoñczone kr¹¿yny sczernia-
³y na wêgiel. 
Prawdopodobn¹, choæ do dziœ nieusta-
lon¹ przyczyn¹ po¿aru, móg³ byæ nie-
ostro¿nie odstawiony palnik do zgrze-
wania papy. Byæ mo¿e to od niego zaj¹³
siê wystaj¹cy fragment folii dachowej.
Jeœli p³omieñ z³apa³ tworzywo, ogieñ
b³yskawicznie rozniós³ siê po ca³ym
dachu. P³onê³a folia, p³onê³o deskowa-
nie, pali³y siê te¿ dŸwigary. 
Na szczêœcie skutki nie by³y tak kata-
strofalne, jak mog³oby siê wydawaæ.
Fachowa ekspertyza wykaza³a, ¿e ogieñ
spenetrowa³ konstrukcjê na nie wiêcej
ni¿ 3-4 mm – zabezpieczone drewno

klejone nie wypala siê szybko. Ponie-
wa¿ dŸwigary s¹ potê¿ne – ka¿dy z nich
mia³ pierwotnie przekrój szerokoœci
14 cm – tak skromny uszczerbek nie
os³abi³ ich noœnoœci, zw³aszcza ¿e jako
pokrycie „kolebki” przewidziano bardzo
lekk¹ blachê p³ask¹. Pozosta³ problem,
co z tym zrobiæ: odeskowaæ kr¹¿yny, czy
je ostrugaæ? Stanê³o na struganiu. Robot-
nicy zdjêli z dachu u³o¿one wczeœniej
warstwy, po czym demontowali kr¹¿yny
po jednej i zestrugiwali spaleniznê.

Przed zamkniê-
ciem stanu su-
rowego pa³ecz-

kê od dotychczasowych wykonawców
przejê³a ekipa górali. Ledwie skoñczy³ siê
przestój spowodowany remontem nadpa-
lonego dachu, rozpocz¹³ siê kolejny: po-
szukiwanie okien. Problemów nastrêcza³o

ogromne przeszklenie w salonie, z³o¿one 
z siedmiu du¿ych szklanych modu³ów.
Profile, oferowane przez producentów okien

drewnianych, by³y szerokie i masywne; odbie-

ra³yby wnêtrzu œwiat³o, a oknu – urodê –
opowiada Magda – przy tak du¿ej po-

wierzchni szklenia nikt nie chcia³ zaryzyko-

waæ pojedynczych zespolonych elementów. 

Proponowano nam przeszklenie z³o¿one

z zestawionych ze sob¹ okien, co podwaja³o

gruboœæ profili. Braliœmy nawet pod uwagê

w¹skie ramy z szarego matowego aluminium,

które na komputerowych wizualizacjach dob-

rze harmonizowa³y z architektur¹. Jednak

z bliska mog³yby wygl¹daæ zbyt ch³odno.

Po d³ugich poszukiwaniach znaleŸli
niewielki rodzinny zak³adzik na Mazu-
rach, ko³o Pisza. W³aœciciel z miejsca
zaproponowa³ w³asne rozwi¹zanie,
w dodatku skuteczne: wielkie okno
funkcjonuje bez zarzutu, a przy tym 

pos e s jonac i

Funkcjonalnym aatutem ddomu jjest tto, ¿¿e cch³opcy

maj¹ ww³asn¹ oodrêbn¹ cczêœæ mmieszkaln¹ nna ppiê-

trze: ttrzy jjasne ppokoje zz pe³nym „„wêz³em ssanitar-

nym”. NNa ggórnym zzdjêciu ddetal ³³azienkowej œœcia-

ny. PPowy¿ej –– ffragment ³³adnej ggranatowo-bbia³ej

ch³opiêcej ³³azienki. OOgraniczenia ttechniczne

nie ppozwoli³y nna wwykonanie mminimalistycznego

otwartego nnatrysku zz odp³ywem ww pod³odze;

brodzik cczeka nna kkabinê.

Na zzdjêciach ppo pprawej –– kkolorowa bbawialnia ppiê-

ciolatka. WWszystkie wwnêtrza nna ppiêtrze ss¹ ddoœwie-

tlone ppoziomymi ppasami pprzeszkleñ ppod ssufitem.

Pokoje cch³opców mmaj¹ ddodatkowo ww³asne wwyjœ-

cia nna nniewielkie bbalkoniki. PPoszukiwania

odpowiednich bbalustradek jjeszcze ttrwaj¹. MMimo

piêknych wwidoków, bbalkoniki nnie wwytrzymaj¹

z pewnoœci¹ kkonkurencji zz ogrodem; ppozostanie iim

rola uurozmaicenia eelewacji

28 2 0 0 7 10

£adny profil 
w cenie
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zachowa³o smuk³e profile, o co 
w przypadku drewna nie³atwo. 
Zestaw okien dotar³ u progu zimy. 
Gdy je montowano, pianka uszczelnia-
j¹ca prawie zamarza³a – by³o kilka kre-
sek poni¿ej zera, o w³os od granicy
technicznej dopuszczalnoœci monta¿u.
W miêdzyczasie rozpoczêto ju¿ nawet
prace instalatorskie i tynkowanie – na
szczêœcie okna pozwoli³y zamkn¹æ dom
i zabezpieczyæ dobytek.
Budynek zosta³ okablowany z rozma-
chem; instalacjê elektryczn¹ wykonano
bez zarzutu i udokumentowano za po-
moc¹ zdjêæ zgranych na p³ytê. 

Po zatynkowa-
niu instalacji
przyszed³ czas

na posadzki. Na piêtro wybrali szerokie 
sosnowe deski. Po jednokrotnym olejo-
waniu powierzchnia pod³ogi wyda³a siê
jednak zbyt delikatna – sosna to miêk-
kie drewno; zwykle fachowcy za najod-
powiedniejsze dla niej wykoñczenie

uznaj¹ lakier. Kolejne olejowanie
wzmocni³o jednak pow³okê ochronn¹,
nadaj¹c deskom nieznaczny pó³matowy
po³ysk – na pierwszy rzut oka trudno
zgadn¹æ, czym je zabezpieczono. 
Na parterze – poza salonem i mieszka-
niem mamy, gdzie pod³ogi wy³o¿ono 
olejowanym parkietem dêbowym – kró-
luje piêkny miodowy s³awniowicki
marmur. Wypatrzy³am go u przyjació³ki

– opowiada gospodyni – znalaz³am

punkt sprzeda¿y, który sprowadza³ p³ytki

do stolicy, odwiedzi³am go, przygl¹dam

siê… to zupe³nie inny kamieñ – szaro

u¿y³kowany, smutny  i ponury. Upewni³a
siê nawet, czy to na pewno S³awniowi-
ce Z³ociste. Nie inaczej; w³aœcicielka
sklepu zdradzi³a jej jednak, ¿e pod jed-
n¹ nazw¹ handlow¹ wystêpuje wiele
odcieni kamienia – wszystko zale¿y od
z³o¿a, do którego akurat dokopi¹ siê
kamieniarze. Mo¿na zamówiæ, ale efekt
nie bêdzie pewny; lepiej pojechaæ. 
No, dobrze – S³awniowice le¿¹ pod sa-
m¹ czesk¹ granic¹, 600 km od Warsza-
wy. Wiosenna wycieczka mog³aby byæ
piêkna, bo rejon malowniczy. Tyle ¿e
o 1400 kamienio³om zamykaj¹ na cztery
spusty. Magda z Maækiem wyjechali

wiêc o drugiej w nocy, ¿eby zd¹¿yæ do
zak³adu na siódm¹ rano. Tam przez kil-
ka godzin, razem z pracownicami ma-
gazynu, przeczesywali halê przek³ada-
j¹c pryzmy p³ytek, a¿ uzbierali 700 czy
800 sztuk w z³ocistym – jak w nazwie
– odcieniu. Kiedy wreszcie skoñczyliœmy,

nie mog³am siê wyprostowaæ – œmieje 
siê Magda – dobrze, ¿e wziêliœmy robocze 

rêkawice. P³ytki s¹ ostre – mo¿na poci¹æ

sobie d³onie. Po u³o¿eniu posadzki oka-
za³o siê, ¿e by³o warto – rodzimy mar-
mur, niespotykanie ciep³y w wyrazie,
z³oci siê na pod³ogach parteru, a po
jego powierzchni b³¹dz¹ s³oneczne 
refleksy. 

Dziœ brakuje
jeszcze wykoñ-

czenia detali, ale dom podoba siê chyba
ka¿demu, kto przekroczy próg. Jak nie-
mal wszystkie „pierwsze domy”, ma
kilka mankamentów funkcjonalnych.
Byæ mo¿e nawet zbyt wiele; ryzyko by-
wa wszak kosztowne. Jednego nie mo¿-
na mu odmówiæ: wspaniale wkompo-
nowa³ siê w tradycyjne w wyrazie oto-
czenie, staj¹c siê jego awangard¹ w naj-
lepszym architektonicznym znaczeniu. 
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Na aantresoli,

w prywatnej sstrefie

gospodarzy –– ppe³na ootwartoœæ.

Widoczn¹ nna zzdjêciach ³³azienkê

wydzielono zz pod³u¿nej

ma³¿eñskiej ssypialni, ppodobnie

jak ggarderobê ppo ddrugiej

stronie ppomieszczenia. OObie

nie zzosta³y zzamkniête ddrzwiami:

os³aniaj¹ jje nniepe³ne œœcianki,

zakoñczone kkilkadziesi¹t ccentymetrów

pod ssufitem. PProsty aascetyczny

natrysk uukryty jjest zza zza³omem œœciany;

przeszklenie zz luksferów ooddziela ggo ood hholu

na ggalerii ppiêtra. GGdy ww ³azience ppali ssiê

œwiat³o, rrozjarzony sszklany pprostok¹t wwidziany

z parteru wwygl¹da jjak aabstrakcyjna ddekoracja

Klient
wybiera sam

Mi³o popatrzeæ
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