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– Bardzo istotn  cech  naszego domu 

jest jego wielopokoleniowo  – mówi 

Olga Arcikiewicz-Mosi dz. – Moja mama od lat 

jest osob  samotn  i jeste my ze sob

bardzo z yte. Ju  od etapu projektu uwa a am, 

e tworzenie domu, w którym jej nie b dzie, to 

zabieg sztuczny i troch  bezsensowny. Przecie

z pewno ci  by aby tu cz stym, je li nie

codziennym go ciem. Wspólnie z m em 

doszli my wi c do wniosku, e nasz nowy dom 

b dzie domem, w którym zamieszkamy z mam .

dom

DOM EKSPERTA

Olga od jedenastu lat jest pracownikiem firmy 

Roockwool – renomowanego producenta we -

ny skalnej. W dziale marketingu zajmuje sta-

nowisko specjalistki do spraw komunikacji.

– Do niedawna mój m  Maciej równie

pracowa  w Rockwoolu. Pocz tkowo jako 

sprzedawca, a nast pnie w dziale marke-

tingu – podkre la. – Mniej wi cej dwa lata 

temu przeniós  si  do Rockfonu, firmy, która 

zajmuje si  systemami sufitów podwieszanych 

i wchodzi w sk ad grupy Rockwool. Jest tam 

in ynierem do spraw rozwoju  produktów. 

Nie ma co ukrywa ... poznali my si  w fir-

mie. U ywaj c górnolotnych s ów, mo na

powiedzie , e to ona nas po czy a. Mamy 

dwóch synów: pi cioletniego Maksymiliana 

i trzyletniego Aleksandra. Natomiast w stycz-

niu spodziewamy si  kolejnego potomka. 

Obraz by by niepe ny, gdybym nie wspomnia a
Marek elkowski

Zdj cia: DEMASTUDIO

Eksperci budowlani  

i instalacyjni te  buduj

domy dla siebie.  

W formie reporta u

przedstawiamy ich  

wybory, prze ycia 

i historie zwi zane 

z budow . W tym 

numerze BD o swoich 

do wiadczeniach 

opowiada Olga 

Arcikiewicz-Mosi dz 

z firmy Rockwool

oraz jej m  Maciej 

z firmy Rockfon. 

wielo-wielo-
pokoleniowy

BD_Reportaz.indd 24BD_Reportaz.indd   24 2009-09-15 22:39:072009-09-15   22:39:07



o zwierzakach. Jest wi c suczka Bella i kocica, 

która na pierwszym pi trze, gdzie mieszka

mama, nazywa si  Kawa, a u nas na dole 

Tekla lub te  Czarna.

Poszukiwania
– Dzia ki szukali my od 2004 roku, to znaczy 

od czasu, kiedy urodzi  si  nasz pierwszy 

syn – wspomina Maciej Mosi dz. – Doszli my 

do wniosku, e mamy ju  dosy  mieszkania 

w bloku i ustawicznych poszukiwa  miejsc na-

daj cych si  na spacery z dzieckiem. Niestety 

w obr bie Zielonej Góry trafiali my wprawdzie 

na adne, ale dosy  drogie dzia ki. Zacz li my 

wi c wyje d a  coraz dalej poza miasto. 

Znale li my kilka pi knych miejsc, ale jako

nie mogli my si  zdecydowa .

– Najbardziej ba am si  tego, e na wiele lat 

zostan  kierowc  swoich dzieci, który dowozi 

je do przedszkola, szko y... – dodaje Olga. 

– Mieszkanie w mie cie ma sporo wad, ale 

ma równie  kilka zalet, o których nie mo na

zapomina . W pa dzierniku 2005 roku kolega 

da  mi telefon do w a ciciela dzia ek le cych 

na obrze ach Zielonej Góry, w dzielnicy 

J drzychów. Zadzwonili my pe ni nadziei, ale 

okaza o si , e jako  nie mo emy si  dogada .

a owa am, bo dzielnica jest sympatyczna, 

spokojna oraz w pewien sposób odizolowana 

od miasta. Szukali my wi c dalej i robili my 

to z coraz wi ksz  determinacj , gdy  w mi -

dzyczasie dowiedzieli my si , e po raz drugi 

zostaniemy rodzicami.

W marcu nast pnego roku Olga by a ju

lekko pod amana brakiem efektów. Czas p y-

n  bowiem nieub aganie, do porodu zosta y

zaledwie dwa miesi ce, a szans na wyrwanie 

si  z bloku w dalszym ci gu nie by o. I wtedy 

los u miechn  si  do nich promiennie.

– Ta dzia ka musia a by  przeznaczona 

dla nas – stwierdza z rozbawieniem pani 

domu. – Dlaczego? Otó  kiedy przebywa am 

na zwolnieniu lekarskim, buszowa am z nu-

dów w Internecie. Uda o mi si   znale  kilka 

ciekawych ofert. Zadzwoni am wi c do m a

i wys a am go do dwóch biur nieruchomo ci. 

Na szcz cie... Jako  nie do ko ca si  zrozu-

mieli my! Maciej poszed  do zupe nie innego 

biura ni  to, które znalaz am w sieci. A tam 

trafi  na wie utkie og oszenie o sprzeda y

dzia ek na J drzychowie. Jeszcze tego samego 

dnia zjawili my si  tu, gdzie stoi dzisiaj nasz 

dom. Okaza o si , e trafili my do tego samego 

cz owieka, który nam wcze niej odmówi . Dwa 

miesi ce pó niej, niemal tu  przed porodem 

stali my si  w a cicielami dzia ki. I zacz o si

du o dzia .

Projekt
Olga i Maciej nie zdecydowali si  na gotowy 

projekt. Oboje zbyt dobrze wiedzieli, jaki 

ma by  ich przysz y dom, aby uda o si

dopasowa  do tych marze  co  typowego 

z katalogów.

– W mojej g owie wszystkie funkcje oraz 

niuanse budynku by y elegancko pouk adane, 

ale za adne skarby nie potrafi am przela

tych wszystkich pomys ów na papier. Dlatego 

te  szczegó owo wynotowa am owe wytyczne 

i przekaza am architektowi. A nie by o tego 

wcale ma o, bo a  pi  g sto zapisanych stron. 

Moje notatki zawiera y, mi dzy innymi, spis 

wszystkich pomieszcze  oraz ich funkcji, 

metra , usytuowanie wzgl dem stron wiata... 

Rozwi zaniem, którego nie znalaz am w goto-

wych projektach, by o chocia by odpowiednie 

usytuowanie drzwi tarasowych. Zale a o mi, 

aby jedne znajdowa y si  na korytarzu, blisko 

pokoju dzieci, a drugie w jadalni. Chcia am 

uchroni  salon od nieustannej bieganiny. 

Dzieci s  bowiem wulkanami niespo ytej 

energii, a nasi ch opcy doskonale t  prawd

potwierdzaj . Potrafi  wybiec do ogrodu, aby 

ju  po chwili wróci  po ulubion  zabawk .

A poniewa  w tym wieku atwo zmienia si

zdanie, w ciep e dni ruch jest niemal nieusta-

j cy.

Architekt, cz owiek z wieloletnim do-

wiadczeniem, stwierdzi e jeszcze nigdy 

nie otrzyma  tak szczegó owych wytycznych 

do projektu. Laikowi mog oby si  wydawa ,

e lista oczekiwa  sporz dzona przez Olg

utrudni a mu prac . Tymczasem okaza o si ,

e w ci gu kilkunastu dni powsta y dwie 

wst pne koncepcje.

– Pocz tkowo marzyli my o domu partero-

wym, bez poddasza – mówi Maciej. – Jednak 

spe nienie wszystkich naszych oczekiwa

spowodowa oby, e na trzynastoarowej 

dzia ce zosta oby niewiele miejsca na ogród. 

A przecie  nie po to chcieli my wyprowadzi

si  z bloku, eby mie  trawnik wielko ci chu-

steczki do nosa. Ogród to przecie  najlepsze 

miejsce zabawy dla dzieci oraz odpoczynku 

dla doros ych.

– Spe nienie naszych ycze  sprawi o po-

nadto, e dom w wersji parterowej zamieni  si

w „rozp aszczon ab ” i raczej trudno by oby 

powiedzie , e mia  szlachetne proporcje

– dodaje Olga. – Doszli my wi c do wniosku, 

e cz  pomieszcze  przeniesiemy na pod-

dasze u ytkowe. Tylko wówczas na dzia ce 

mog o pojawi  si  wi cej miejsca, a dom mia

szans  sta  si  smuklejszy. Przekonali my si

o tym bardzo szybko, gdy  przeprojektowanie 

wybranej przez nas koncepcji oraz tak zwane 

 Wod  z rozleg ego dachu pokrytego dachówk

ceramiczn  firmy Röben w wi kszo ci punktów 

odprowadzaj  rury spustowe, ale od strony ogrodu 

gospodarze zamontowali malowniczy a cuch

Olga bardzo lubi stare meble „z dusz ”. W du ym salonie stoi mi dzy innymi stuletni kredens i okr g y stó
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„dopieszczenie” planów zaj o architektowi 

niewiele czasu. W lipcu wszystko by o ju

zapi te na ostatni guzik. Oczywi cie w mi -

dzyczasie nie obesz o si  jeszcze bez moich in-

gerencji – mieje si  pani domu. – Ja naprawd

wiedzia am, jak ma nasz dom wygl da  i na 

niektóre pomys y nie chcia am si  zgodzi .

Dzi ki mojemu uporowi znikn a spi arnia 

z wej ciem w rogu kuchni, a pojawi a si

toaleta dla go ci. Du  walk  stoczy am rów-

nie  o po czenie kuchni i jadalni z salonem. 

Cz sto miej  si , e perfidnie wykorzysta am 

swoj  drug  ci , aby wywrze  presj  na ar-

chitekta i postawi  na swoim. Nie odmawia si

przecie  kobiecie z wielkim brzuchem, która 

wspina si  do pracowni na drugim pi trze.

Przeprowadzka
Wszystko toczy o si  pocz tkowo w zawrot-

nym tempie. Jesieni  2006 roku wylane zo-

sta y fundamenty i stan y mury z pustaków 

ceramicznych firmy Jopek. Wiosn  pojawi a

si  wi ba oraz pokrycie dachu... Potem na-

st pi a, na szcz cie krótka, kilkumiesi czna 

przerwa.

– Z przyczyn niezale nych od nas musieli-

my wstrzyma  inwestycj  – wspomina pan 

domu. – Wybi o nas to z rytmu inwestorskiego, 

gdy  ponowne ci gni cie ekip na budow

wcale nie by o takie atwe. Ale... si  uda o. 

Budowa ruszy a wi c ponownie jesieni  i posu-

wa a si  ju  bez wi kszych przeszkód.

– Pierwsza lokatorka, czyli moja mama, 

wprowadzi a si  w maju 2008 roku. My 

przenie li my si  na J drzychów w lipcu. 

Zawsze powtarzam, e o pó  roku za wcze nie

– artuje Olga. – Wi cej elementów by oby 

w pe ni wyko czonych, wisia oby mniej kabli... 

ale sprzedali my ju  swoje mieszkanie w bloku 

i chcieli my si  terminowo wyprowadzi .

Pewnie mogliby my negocjowa ... ale nie 

chcieli my utrudnia ycia przysz emu m ode-

mu ma e stwu, które pragn o jak najszybciej 

zacz  urz dza  swoje gniazdko. Doskonale 

rozumieli my, e oni tak e marz  o tym, aby 

zamieszka  ju  na swoim.

Wymarzony dom
Na parterze budynku znajduje si  kuchnia 

z jadalni , które po czone s  z salonem. 

Sporo miejsca zajmuj  ci gi komunikacyjne, 

czyli korytarze, ale to nieuniknione w przy-

padku domów rozplanowanych na bazie lite-

ry L. Na dolnej kondygnacji w cz ci dziennej 

znajduj  si  ponadto: toaleta dla go ci i gar-

deroba. Kolejne drzwi prowadz  natomiast 

do pomieszczenia gospodarczego z pralni ,

przez które mo na przej  do kot owni oraz 

do gara u. W drugiej cz ci parteru znajduj

si  dwa pokoje dzieci ce ze wspóln azienk

i sypialnia rodziców z osobn azienk .

– W tej chwili jeden z nich jest bawialni ,

drugi sypialni  – mówi Olga. – Po narodzi-

nach naszej kolejnej pociechy trzeba b dzie 

zapewne zmieni  funkcje owych pomieszcze ,

ale na to mamy jeszcze sporo czasu. Tu  przy 

pokojach dzieci cych usytuowana jest azien-

ka juniorów. Natomiast w ko cowej cz ci 

korytarza znajduje si  nasza ma e ska sy-

pialna, garderoba oraz kolejna azienka. Nad 

cz ci  dzienn , na pi trze umiejscowione 

jest mieszkanie mojej mamy, które sk ada si

z: sypialni, azienki i du ego pokoju z aneksem 

kuchennym. Parter to oko o 200 metrów, 

poddasze oko o 60.

– Dom wyposa ony jest w wentylacj  me-

chaniczn  z odzyskiem ciep a – podkre la 

Maciej. – Du a kubatura domu sprawi a,

e trzeba by o zastosowa  dwie centrale 

wentylacyjne. Jedna z nich obs uguje parter, 

druga poddasze. Wykonali my równie  dwa 

gruntowe wymienniki ciep a. GWC, który 

obs uguje parter, ma 75 metrów bie cych, 

a ten odpowiedzialny za poddasze 50 me-

trów. Wykonane s  z rury antybakteryjnej 

firmy Rehau z pow ok , która zapobiega 

gromadzeniu si  bakterii w wilgotnym 

rodowisku.

– Komfort, jaki odczuwa si  podczas upal-

nych dni, kiedy wchodzi si  do ch odnego 

domu jest dla mnie najlepszym dowodem, 

e decyzja m a o zastosowaniu tych urz -

dze  w naszym domu by a jak najbardziej 

s uszna. Ale zdarza si , e gruntowy wy-

miennik ciep a  mo e by ród em sporych 

emocji – mówi z u miechem Olga, a widz c

zdziwion  min  Macieja, dodaje: – Kiedy 

ostatnio s siad pali  rankiem li cie w ogro-

dzie, to obudzili my si  ci ko przestrasze-

ni, podejrzewaj c po ar w naszym domu. 

To jednak nic w porównaniu z korzy ciami.

Kolory
– Jestem osob , która lubi ciep e barwy

– podkre la pani domu. – Stara am si

znale  takie kolory dla poszczególnych 

wn trz, w których b d  czu a si  dobrze. 

Troch  egoistycznie nie pyta am o zdanie 

moich m czyzn, ale jako  nie s dz , aby 

 System wentylacyjny z rekuperatorem zapewnia 

równomierne rozprowadzenie wie ego powietrza 

w domu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu 

strat energetycznych zwi zanych z wentylacj

Poddasze jest zaizolowane p ytami Toprock, które 

u o one s  pomi dzy krokwiami oraz p ytami 

Superrock – pod krokwiami. Okna po aciowe 

firmy Velux wyposa one s  w rolety zewn trzne. 

– Podchodzi em z pewn  rezerw  do ich monta u

– mówi Maciej –  ale wkrótce okaza o si , e ich 

zaci gni cie powoduje obni enie temperatury 

w pomieszczeniu o kilka stopni
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chcieli si  na ten temat wypowiada . S dz ,

e panowie nie przywi zuj  zbyt du ej wagi 

do takich problemów. Natomiast ja uwiel-

biam br z oraz ziele  i z ca  pewno ci

mo na to zauwa y  w naszym domu.

Wykonanie wentylacji sprawi o, i

w niektórych pomieszczeniach pojawi y si

anemostaty nawiewne i wywiewne. 

– Mo na by o je zamaskowa  podwieszanym 

sufitem, ale nie chcieli my obni a  pokoi, wi c

wybrali my inne rozwi zanie – stwierdza 

Maciej. – Jest nim gzyms maskuj cy, który 

bieg nie przy suficie wokó  ca ego pomiesz-

czenia. Tak jest w salonie oraz w kuchni 

z jadalni . W pokojach dzieci oraz sypialni 

kana y uda o si  natomiast przeprowadzi  na 

poddaszu przy ciance kolankowej, wi c w po-

kojach znajduj  si  tylko wloty instalacji.

– A wracaj c do gzymsu... – mówi Olga 

– z tym, który znajduje si  w salonie, wi e

si  zabawna historia, która pokazuje, jak 

wa ne przy urz dzaniu wn trz s  szczegó y! 

ciany pokoju zosta y pomalowane na kolor 

okre lany przez producenta jako „ziele

mchu”. Na suficie jest natomiast jasny br z

dopasowany kolorystycznie do kamienia, 

którym wy o ona jest cianka kominka. To by

wybór mojego m a. Obie barwy s  przepi k-

ne i jak wida  we wn trzu wspó graj  ze sob

harmonijnie, ale... No w a nie! Nie zawsze 

tak by o! Po wymalowaniu salon wygl da ... 

fatalnie. Chocia  teoretycznie wszystko 

powinno by  OK! Mój m  a  j kn , kiedy 

wróci  z pracy i zobaczy  efekt zestawienia 

kolorów. Na szcz cie wiedzia am, w jaki 

sposób uratowa  to wn trze bez totalnego 

przemalowywania. Dzisiaj kolory wspó graj

i salon wygl da reprezentacyjnie... A wyma-

ga o to jednego prostego zabiegu. Gzyms oraz 

ciana z naro nym kominkiem pomalowane 

zosta y na kolor mietankowy, który rozdziela 

p aszczyzn  sufitu oraz p aszczyzny cian.

Na pod odze w kuchni i jadalni oraz w tak 

zwanych ci gach komunikacyjnych le y

hiszpa ska terakota, która faktur  i kolorem 

przypomina nieco drewno.

– Z tymi kaflami to ca a historia. Cz sto 

artujemy z m em, e prace wyko czeniowe 

w domu w ko cu nas wyko cz . Wiedzia am 

dok adnie czego chc , ale dostosowa  co ,

co zrodzi o si  w g owie, do tego, co jest na 

rynku... to czasami bardzo trudna sztuka. 

Kiedy po d ugich poszukiwaniach zrezygno-

wana wybra am si  na zakupy z solennym 

postanowieniem, e nie b d  si  ju  czepia a

i kupi  terakot , która chocia  troch  spe ni 

moje marzenia... Zupe nie niespodziewanie 

natrafi am na te w a nie p ytki! Mój m

Wielu inwestorów s yszy cz sto „ yczliwie” podsuwany argument, e we na skalna to ocieple-

nie, które jest dro sze od innych materia ów termoizolacyjnych. Jak to w yciu bywa – za produk-

ty najwy szej jako ci p acimy wi cej.  Warto jednak pami ta , e koszt materia u izolacyjnego 

to zaledwie kilka procent kosztów ca ej inwestycji. Ponadto skalna we na mineralna jest mate-

ria em naturalnym, gwarantuje lepszy komfort akustyczny, zdrowy mikroklimat w pomieszcze-

niach oraz dzi ki temu, e jest niepalna – bezpiecze stwo po arowe.

– Moim zdaniem decyzja o zastosowanie izolacji najlepszej jako ci powinna wzi  gór  nad 

pozornymi oszcz dno ciami przy wyborze przeci tnego materia u – podkre la Maciej Mosi dz.

– Dobrym przyk adem jest nasz dom. Uwa ali my, e zgodne z normami ocieplenie przegród ze-

wn trznych w rzeczywisto ci nie zabezpiecza domu w sposób dostateczny przed ucieczk  ciep a. 

Dlatego te  znacz co zwi kszyli my grubo ci ocieple . cian  zewn trzn  zabezpiecza 20 centy-

metrów we ny skalnej w systemie Ecorock-L (p yty lamelowe z we ny skalnej Fasrock-L, mocowane 

do ciany zapraw  klej c , bez czników). Po a  dachow  zabezpiecza natomiast 20 centymetrów 

ocieplenia z rolowanych p yt Toprock, które u o one s  pomi dzy krokwiami  oraz 10 centymetrów 

p yt Superrock pod krokwiami, razem 30 centymetrów ocieplenia.

– Kiedy jeden z podwykonawców us ysza  o tych parametrach – wspomina Olga – odszed  ze 

mn  na bok i pó g osem stara  si  mnie przekona , e kto  nas strasznie naci ga... e wystarczy-

oby za o y  tylko po ow  grubo ci ocieplenia... Cz owiek by  tak przekonany o tym, e udziela nam 

dobrych rad, i  zrezygnowa  dopiero wówczas, kiedy us ysza , gdzie oboje z m em pracujemy.

 – Dzi ki izolacjom o znacznie zwi kszonych grubo ciach i zastosowaniu wentylacji mechanicz-

nej z odzyskiem ciep a, o których wspomnia em wcze niej, solidnie ograniczyli my straty ciep a: 

przez ciany, dach, pod og  i przez wentylacj  – mówi Maciej. – W oczywisty sposób prze o y o si

to na obni enie zu ycia gazu i kosztów ogrzewania o ponad 50 procent, porównujemy si  tu do ta-

kiego samego domu z ociepleniem o grubo ci jedynie spe niaj cym wymagania aktualnych norm 

i z wentylacj  grawitacyjn . Dla nas to znacz ce oszcz dno ci, które potwierdzili my ju  w pierw-

szym sezonie grzewczym, a mo na by o je uzyska  dzi ki odpowiednio wcze nie zaplanowanym 

i zaprojektowanym zmianom. Tymczasem wi kszo  inwestorów z niewiadomych powodów po-

st puje dok adnie odwrotnie. Efekt jest taki, e na etapie budowy ograniczaj  nieco koszty, ale pó -

niej przez lata p ac  wysokie rachunki.

Rada dla inwestorów

 Kocio  kondensacyjny 

zasila ogrzewanie 

pod ogowe (kuchnia, 

jadalnia, salon, 

azienki, komunikacja 

i pomieszczenie 

gospodarcze) oraz 

grzejniki zainstalowane 

w sypialniach. 

Ogrzanie domu o tak 

du ej kubaturze wraz 

z przygotowaniem ciep ej

wody kosztuje rednio 

400 z otych miesi cznie. 

Z obserwacji gospodarzy 

wynika, e c.w.u. to 

oko o 20% tych kosztów. 

Sposobem na dalsze 

oszcz dno ci b dzie 

zatem zamontowanie 

w przysz o ci paneli 

solarnych

Kuchnia z wysp

po czona jest 

z jadalni  i podobnie 

jak inne pomieszczenia 

w domu Olgi i Macieja, 

wype niona jest wiat em. 

– Drewnopodobne 

okna z PVC, które 

zastosowali my w domu, 

maj  niezwykle niski 

wspó czynnik przenikania 

ciep a – podkre la Maciej 

Mosi dz. – S  to okna 

trzyszybowe SUPERtermo

firmy M&S (wspó czynnik 

przenikania ciep a wynosi 

0,6 [W/(m2•K)] dla szyb 

i 1,0 dla profili)
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Reporta

spojrza  tylko na mnie i powiedzia : „No tak! 

Tego szuka a !”

Na pod ogach w pokojach u o one s

panele w oskiej firmy Balterio, które w niemal 

doskona y sposób imituj  drewno. Wielu 

go ci odwiedzaj cych Olg  i Macieja jest prze-

konanych, e st pa po prawdziwych deskach. 

W salonie pod oga ma kolor okre lany jako 

palony jesion. W innych pokojach gospodarze 

dobrali nieco ja niejsze odcienie paneli.

Ciemna pod oga z paneli lub drewna jest 

pi kna, ale uk adaj c j , nale y mie wia-

domo , e utrzymanie desek w nienagannej 

czysto ci b dzie wymaga o du o zachodu. 

Nie wystarczy jej tylko przemy  mopem! Taka 

pod oga wymaga wielu dodatkowych zabie-

gów ( cznie z pastowaniem), które sprawiaj ,

e wygl da ona reprezentacyjnie. Je eli salon 

ma 40 m2, to pracy jest naprawd  du o.

– Nie zawsze nasze marzenia sprawdzaj

si  pod wzgl dem funkcjonalnym – podkre la 

Olga. – Dodatkow  trudno ci  jest odpo-

wiednie dobranie rodków czysto ci. Mimo 

bogatego zaopatrzenia sklepów i agresywnych 

reklam, ci ko jest znale  co  naprawd

dobrego. Ja w ka dym razie w dalszym ci gu 

testuj  ró ne preparaty.

Meble
– Lubi  stare meble oraz wszelkie przedmioty 

maj ce swoj  histori . Jeszcze jako panna 

skupowa am ró ne starocia i gromadzi am te, 

które pozosta y po moim tacie i dziadkach. 

Znajomi, którzy zaopatrywali si  w ró ne

nowoczesne cacka stworzone przez przemys

meblarski, patrzyli na mnie jak na dziwad o. 

Stuletni kredens z kryszta owymi szybami 

„wyrwa am” swojej kuzynce. Jej mieszkanie 

urz dzone by o bardzo nowocze nie, wi c

kredens pomalowany by  czarn , b yszcz c

farb . Moim zdaniem nie wygl da  ciekawie, 

ale kiedy jeszcze sta  u niej, ja ju  widzia am 

oczyma duszy, jakie cacko mo na zrobi  z tego 

mebla. Na szcz cie uczciwie zap aci am za 

ten kredens, gdy  boj  si , e w przeciwnym 

razie musia abym go dzisiaj zwróci . Kuzynka 

dos ownie oniemia a, gdy zobaczy a go po 

moich zabiegach. Wra enie musia o by  du e, 

bo wiem, e przez dwa lata szuka a podobnego 

kredensu w sklepach. Wiekowych mebli w ca-

ym domu jest wi cej. Problem polega na tym, 

e kiedy mieszkali my w bloku, stanowi y one 

wi kszo  wyposa enia i niejako stanowi y

o charakterze wn trz. Paradoksalnie teraz, 

kiedy przyby o nam metrów kwadratowych, 

te wiekowe meble nie wsz dzie pasuj  i nie 

zawsze udaje si  tak zaaran owa  przestrze ,

aby harmonijnie si  w niej komponowa y. 

Ciesz  si , e powoli udaje mi si  wkompono-

wa  w nasze wn trza pami tki rodzinne. Jak 

cho by stara waga czy m ynek po mojej babci. 

Z wielkim sentymentem traktuj  pami tki 

z podró y po wiecie po moim zmar ym Tacie, 

st d mi dzy innymi miniwystawa obrazów 

z Indii na jednej ze cian w korytarzu. 

Z niecierpliwo ci  czekam te  zawsze na po-

wstaj ce niemal bez przerwy wyszywane przez 

moj  Mam  obrazy, dla nich te  znajduj  si

w domu specjalne miejsca.

Olga i Maciej s  dumni ze swojego domu, ale 

wiedz , e czeka ich jeszcze wiele drobnych prac 

wyko czeniowych oraz spore wyzwanie polegaj ce 

na urz dzeniu ogrodu

– W naszym domu nie ma zas on i firanek – stwierdza Olga Arcikiewicz-Mosi dz. – To wiado-

my wybór. Przez jaki  czas mieszka am w Danii, gdzie bardzo spodoba o mi si , e mo na nie od-

cina  si  od s siadów. Jednak konsekwencj  braku mi kkich elementów w du ych wn trzach jest 

pog os. Spróbujemy z nim powalczy  za pomoc  sufitowych paneli akustycznych produkowanych 

przez Rockfon. Ich zastosowanie, dzi ki poch anianiu d wi ku, nie tylko w znacz cy sposób re-

dukuje pog os, ale poprawia s yszalno  we wn trzach. Przy tak rozleg ym domu jak nasz jest to 

sprawa bardzo wa na. Zwyk a ciana jest g adka, twarda, ci ka i nie poch ania d wi ków, tylko je 

odbija w ró nych kierunkach. Panele akustyczne Rockfon sk adaj  si  z we ny skalnej, która jest 

„opakowana” w estetyczn  ok adzin . Ich zastosowanie sprawia, e drgania akustyczne s  poch a-

niane, podnosz c w ten sposób komfort akustyczny pomieszcze .

Rada dla inwestorów

 Pami tki przywiezione przed laty z Indii przez ojca Olgi oraz obrazy wyszywane przez jej mam  Kominek w salonie jest znakomicie 

wkomponowany w wystrój wn trza i tworzy ciep y, 

przytulny klimat
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