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Wspó w a ciciel „Grupy Archipelag” – architekt 

Robert Wójciak mieszka z on  Dari  oraz 

dwójk  dzieci Kacprem i Marcelin , w miejsco-

wo ci Mi kinia le cej w pobli u Wroc awia.

Po domu buszuje sporo zwierz t. 

Jest królik, który zim  kica po pokojach 

i podgryza kable, a latem zamienia si

we w adc  podwórka. S  te  dwa koty.

Dom

R b Wój i k i k D i

Wspó w a ciciel „Grupy Archipelag” – architekt 

R b Wój i k i k D i

na skraju lasu

DOM EKSPERTA

Archipelag
Jedena cie lat temu Robert Wójciak wspólnie 

z kuzynem za o yli pracowni  projektow

„Archipelag”, która zajmuje si  tworzeniem 

projektów domów jednorodzinnych, a owo-

cem jej prac jest ceniony przez inwestorów, 

obszerny katalog wydawany regularnie na 

CD oraz w formie drukowanej. Z czasem do 

„Grupy Archipelag” do czy y jeszcze dwie 

firmy („Studio Wójciak Jagodzi ski” oraz 

„Wójciak - Pracownia Projektowa”) zajmuj ce 

si  przede wszystkim projektowaniem obiek-

tów wi kszych, takich jak chocia by: domy 

wielorodzinne, obiekty us ugowe, hotele.

– Teoretycznie troch  konkurujemy, ale 

w praktyce adnemu z nas nie brakuje 

pracy – stwierdza Robert. – Z czasem „Grupa 

Archipelag” rozros a si  o kolejne firmy: 

„Wn trza”, w której mo na zleci  projekt 

wystroju oraz „Multi”, która zajmuje si

doradztwem i inwestorstwem zast pczym. 

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 wiadcze-

niach opowiada 

Robert Wójciak 

– wspó w a ciciel 

„Grupy Archipelag”.

– Co do imion... Tu jest pewien spór – mieje si

Robert. – Córka twierdzi, e kocica ma na imi

Psotka, ale ja nazywam j  Gandzi .

Kocur nosi natomiast dumne imi  Rudolf, 

jednak na co dzie  wo am na niego Pasztet. 

Czasami pojawiaj  si  te  go cie z poblis-

kiego lasu. Im bli ej zimy tym jest ich wi cej. 

Kuny i myszy szukaj  schronienia przed mro-

zem w zakamarkach konstrukcji domu.
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Sk d wzi a si  nazwa grupy? Tak naprawd

z artu, ale ten art zainspirowa  nas pó niej 

do stworzenia struktury w jakiej dzisiaj 

dzia amy. Otó  kiedy szukali my nazwy dla 

pierwszej firmy, na rynku dzia a o ju  wiele 

konkurencyjnych podmiotów zajmuj cych si

architektur . Ka dy z nich niemal za punkt 

honoru stawia  sobie, aby mie  w pierwszym 

cz onie nazwy cz stk  „archi”. My nieco prze-

wrotnie postawili my na... Archipelag. I bardzo 

dobrze, bo od pocz tku marzy a nam si  grupa 

firm, która b dzie w stanie kompleksowo 

obs u y  klienta.

Poszukiwania lasu
Robert podkre la, e kiedy zacz  my le

o budowie domu, to najbardziej zale a o mu, 

aby „uciec” z Wroc awia.

– Miasto jest dobre do robienia interesów 

lub zak adania firmy – stwierdza stanowczo. 

– Fajnie jest tam równie  prowadzi ycie 

towarzyskie, imprezowe i kulturalne. Ale y

najlepiej poza jego granicami. Zdaj  sobie 

spraw , e mój pomys  zamieszkania na wsi 

nie by  specjalnie oryginalny... jednak to 

zdrowa moda i nie ma si  czego wstydzi .

Wyznaczy em promie  wokó  stolicy Dolnego 

l ska w taki sposób, aby dojazd do centrum 

odbywa  si  w rozs dnym czasie i... zacz li my 

z on  poszukiwania jakiej adnej miejsco-

wo ci. Do dodatkowych kryteriów, na które 

zwracali my szczególn  uwag  nale a y jesz-

cze: obecno  szko y, stacji, sklepów, apteki, 

o rodka zdrowia. W sumie podstawowe rzeczy. 

Wst pnie wyznaczyli my kilka lokalizacji 

i zacz li my rozgl da  si  w terenie. O osta-

tecznym wyborze zadecydowa a... obecno

lasu. W przeciwie stwie do wi kszo ci du ych 

miast, wokó  Wroc awia jest naprawd  niewie-

le obszarów zadrzewionych. Z tego co wiem, to 

las w Mi kini le y najbli ej granic miasta.

Pierwsza koncepcja architektoniczna domu 

pojawi a si  w roku 1998. Robert nie spieszy

si  jednak. Chcia  zaprojektowa  dom swoich 

marze  i cyzelowa  projekt, dbaj c o ka dy 

szczegó . Mury zacz y pi  si  w gór  dopie-

ro po kilku latach. 

– Musz  powiedzie , e budowa trwa a

dosy  d ugo – mówi wspó w a ciciel „Grupy 

Archipelag”. – Zbyt d ugo, bo ponad trzy lata. 

Ale zawini  w tym przypadku, przede wszyst-

kim mój chroniczny brak czasu. Zarz dzanie 

tak du  jednostk  gospodarcz , jak grupa 

firm realizuj ca ró norodne projekty, bywa 

bardzo absorbuj ce. Wydawa o mi si , e nie 

musz  zatrudnia  kierownika budowy, bo 

mam uprawnienia. Tymczasem ycie pokaza-

o, e gdybym zleci  to zadanie innej osobie, 

mia bym nie tylko 

wi cej czasu na 

prac  zawodow ,

ale równie

spokojn  g ow .

A tak... kiedy 

zacz o brakowa

mi ju  godzin w ci gu doby, zatrzyma em

budow . Pó niej szuka em nowej ekipy... 

Na o y y si  na to jeszcze wzgl dy techniczne. 

Nie by a to bowiem standardowa inwestycja, 

a wa ny element wystroju elewacji stanowi y

du e kamienie. Ich u o enie, chocia by tylko 

ze wzgl du na wag  niektórych elementów, 

nie by o atwe, a przede wszystkim wymaga o

dok adnego nadzoru.

Dom z charakterem
Dom w Mi kini ma powierzchni  280 m2

i sk ada si  z parteru oraz poddasza. Stoi na 

du ej dzia ce (7,5 tys. m2).

– Budynek jest niepodpiwniczony, ale na 

takiej du ej dzia ce mo na postawi  szereg 

dodatkowych obiektów o charakterze gospo-

darczym. Wa ne, aby nie szpeci y przes trzeni

– podkre la Robert Wójciak. – Dzia ka by a

trudna do zagospodarowania, gdy  wjazd 

znajduje si  od strony po udniowej. W po -

czeniu z prawid ami projektowania, które 

mówi , e pokój dzienny powinien znale

si  od tej w a nie strony, wymusi o to niektóre 

rozwi zania. Wa n  przes ank  by o równie

usytuowanie najbli ej po o onych domów po 

wschodniej stronie. Nie chcia em zagl da  ni-

komu w okna i nie chcia em nara a  s siadów 

 Wyj cie do rozleg ego ogrodu znajduje si  po pó nocnej stronie domu

 Pokój dzienny. Gospodarze lubi  wystrój, na który sk adaj  si : jasne kolory, drewno w ró nych 

odcieniach oraz proste meble

 Domek na 

drzewie Robert 

budowa  dla dzieci, 

ale sam mia  przy 

tym sporo rado ci

BD_Reportaz.indd 23BD_Reportaz.indd   23 2009-06-25 17:38:442009-06-25   17:38:44



BUDUJEMY DOM 7–8/200924

na podobny dyskomfort. Jedynym wyj ciem 

by o takie zaprojektowanie rozk adu pomiesz-

cze , aby nieco si  odizolowa . Musia em

jednocze nie pami ta  o tym, e po przeciwnej 

stronie znajduje si  las, który zabiera sporo 

wiat a. Jak sobie to wszystko zestawi em, to 

zasadnicza idea przysz ego projektu by a dla 

mnie oczywista. I tak, od strony po udniowej 

znajduje si  pokój dzienny z wyj ciem 

na taras. Wi kszo  pomieszcze  dolnej 

kondygnacji ma charakter otwarty. Pokój 

dzienny czy si  wi c z kuchni  i jadalni .

W pó nocnej cz ci parteru znajduje si  na-

tomiast oddzielny pokój go cinny, garderoba 

oraz azienka. Poniewa  dzia ka rozci ga si

w kierunku pó nocnym, zaplanowa em do-

datkowy taras oraz drugie wyj cie od tamtej 

strony. Od wschodu znajduj  si  natomiast 

pomieszczenia gospodarcze, a tak e du y

gara . Na pi trze zaprojektowa em trzy sy-

pialnie, azienk  oraz spor  pracowni  z du-

ymi przeszkleniami. Oprócz projektowania 

zajmuj  si  bowiem malarstwem. To moja 

pasja, której po wi cam sporo czasu. Z pra-

cowni jest jeszcze wej cie do góry na ma

galeryjk , która mówi c szczerze jest takim 

architektonicznym ozdobnikiem. Trudno 

powiedzie , e s u y do czego  konkretnego, 

ale w architekturze nie wszystko musi by

zracjonalizowane oraz praktyczne. Czasami 

wa ne jest wra enie. A galeryjka, to po prostu 

najwy szy punkt budynku, z którego dobrze 

wida  panoram  miejscowo ci. Miejsce nie-

wielkie, wszystkiego 2 na 2 metry, ale mo na

tam usi , popatrze  w dal i poduma .

Dobrze jest mie  w domu takie miejsce.

Kominek stoi w centralnym miejscu otwar-

tej cz ci parteru. Grzeje ciep ym powietrzem 

i zdobi, ale nie jest g ównym ród em ciep a

w budynku. O jego umiejscowieniu oraz 

wygl dzie zadecydowa y przede wszystkim 

wzgl dy estetyczne.

– W szerokiej konstrukcji komina znajduje 

si  tylko jeden kana  dymowy i jeden wentyla-

cyjny – podkre la Robert. – Gdyby kierowa  si

minimalizmem wykonawczym, to komin móg

by  o po ow  mniejszy. Jednak jego rozmiary 

znakomicie komponuj  si  z bry  domu oraz 

z po aci  dachu. Budynek wygl da atrakcyj-

niej. Dlaczego? Taki w a nie komin pasuje do 

kamiennej elewacji frontowej i pofalowanego 

dachu.

Kamienie którymi wy o ony jest front 

budynku oraz naro niki maj  równie  swoj

histori . Kiedy pan domu podj  ju  decyzj ,

jak b dzie wygl da  zewn trzny wystrój 

domu, pojecha  do kamienio omu i krzy y-

kami nanoszonymi na materia  wskazywa ,

które kamienie maj  zosta  za adowane.

– Na miejscu w Mi kini by a natomiast 

prawdziwa zabawa – wspomina Robert. 

– Bloki by y podnoszone przez „Fadrom ”, a ja 

ogl da em je ze wszystkich stron i kombino-

wa em w jaki sposób maj  zosta  ustawione. 

Czasami „walka” z jednym kamieniem trwa a

trzy godziny, bo nie chcia  ustawi  si  tak, jak 

sobie wymarzy em. Najwa niejszy by  jednak 

efekt ko cowy, a ten jest dok adnie taki, jak 

chcia em.

Fantazja rzecz wa na
– Je li mia bym co  doradza  inwestorom...

– zastanawia si  wspó w a ciciel „Grupy 

Archipelag”. – My l , e przede wszystkim 

nie nale y kr powa  swej fantazji, kiedy 

planuje si  zagospodarowanie otoczenia 

budynku. Prosty dom jest atwo zbudowa ,

ale to przecie  nie wszystko. Wa ne, aby 

budynek mia  indywidualny, niepowtarzalny 

charakter. S owem, aby by  naprawd  nasz. 

Wbrew pozorom atwo to osi gn , nawet przy 

zastosowaniu stosunkowo prostych zabiegów. 

W przypadku domu w Mi kini oprócz kamieni 

na elewacji i falistego dachu, zastosowa em

jeszcze podbitk  z belkami, które tylko imituj

prawdziwe belki stropowe. Mo na powiedzie ,

e to zwyk y bajer, ale niepowtarzalno  bry y

domu, jej wyj tkowo , cz ciowo na takim 

w a nie bajerze si  opiera. Mówi c krótko, 

warto doda  jaki  element, który nie ma 

adnej praktycznej funkcji. Po jakim  czasie 

cz sto okazuje si , e to w a nie on decyduje 

o charakterze domu. Du a dzia ka daje du e

W pracowni znajduje si  wej cie na galeryjk ,

z której mo na obserwowa  okolic
Ceglane, lekko pofa dowane ciany korytarza 

s  doskona ym miejscem na zaprezentowanie 

zbiorów pani domu
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pole do popisu. Mo na realizowa  ró ne nawet 

lekko szalone pomys y. Takim pomys em by

domek na drzewie. Teoretycznie wietne miej-

sce zabaw dla dzieciaków, ale... Dzisiaj wcale 

nie jestem pewien, czy to ja nie mia em najwi -

cej frajdy przy jego budowaniu. Wymy li em

sobie pewnego dnia ten projekt i realizowa em

go z takim zapa em, e sam zacz em si

w ko cu zastanawia , czy ten domek, aby na 

pewno buduj  dla dzieci, czy mo e jednak tro-

ch  dla siebie? Innym pomys em, który w a nie 

realizuj  jest miejsce na imprezy przy ognisku, 

z ogromnym kamiennym sto em, awk  oraz 

studni . My l , e kiedy mój projekt zostanie 

uko czony, to nasza rodzina zyska sympatycz-

ny k cik, w którym teatr ognia b dzie mo na

po czy  z rozkoszami podniebienia. Bo kto 

nie lubi patrze  w p omienie lub trzyma  nad 

nimi kie basek nadzianych na patyki?

Kiedy Robert planowa  wystrój domu 

zale a o mu, aby znalaz o si  w nim du o

elementów drewnianych. Jego zdaniem ten 

naturalny materia  wprowadza do budynku 

ciep y klimat i przytulno .

– Je li chodzi o meble, to nie lubi  trady-

cyjnego, rozrze bionego stylu – podkre la 

pan domu. – Preferujemy z on  szlachetn

prostot . Uwa am, e w pomieszczeniach 

mieszkalnych powinno dobiera  si  ciep e

kolory. One niejako wlewaj  do wn trz opty-

mizm i pozwalaj  na prawdziwy wypoczynek. 

A poniewa  dom s siaduje z lasem i wokó

jest sporo cienia, to byli my skazani na kolory 

jasne: pomara cz, krem.

Nie tylko design
ciany domu s  jednowarstwowe wzniesione 

z bloczków Ytong (grubo ci 36 cm) pokrytych 

tynkiem. Dodatkowy element wystroju elewa-

cji stanowi piaskowiec. Na dachu u o ona jest 

dachówka ceramiczna, a po a  ociepla we na 

mineralna (grubo ci 23 cm). G ównym ró-

d em ciep a w domu Darii i Roberta jest kocio

kondensacyjny firmy Viessmann na gaz p yn-

ny z wbudowanym zasobnikiem ciep ej wody 

u ytkowej. Nie jest to rozwi zanie najta sze, 

ale kiedy dom powstawa  w pobli u nie by o

jeszcze sieci gazowej. W kot owni stoi tak e

piec na drewno, równie  z firmy Viessmann.

– Paradoksalnie najkorzystniej u ywa

go podczas najwi kszych mrozów – mówi 

Robert. – Ostatecznie las jest bardzo blisko, 

a drewno kupowane od nadle nictwa stosun-

kowo niedrogie. Kiedy temperatura bardzo 

spada, znacznie ekonomiczniej jest ogrzewa

– Dobra wspó praca inwestora i architekta jest niezwykle wa na – podkre la Robert Wójciak. 

– Co rozumiem pod tym poj ciem? Otó  najcz ciej jest tak, e ludzie, którzy zdecydowali si  na 

budow  domu, kupuj  projekt, a pó niej zaczyna si  co , co trudno nazwa  inaczej ni ... woln

amerykank . Pojawia si  ekipa wykonawcza, a jej cz onkowie zaczynaj  „ulepsza ” to co wymy-

li  architekt. Wszystko odbywa si  w imi  has a „projektant bierze kas , ale tak naprawd  nie ma 

poj cia o prawdziwym budowaniu”. To bardzo niedobry, a czasami nawet niebezpieczny sposób 

my lenia. Problem nie jest wyssany z palca. Znam go z autopsji. W przypadku budów, nad któ-

rymi sprawuj  piecz  cz sto zdarza si , e kiedy pojawiam si  na przyk ad po dwóch tygodniach 

nieobecno ci... nie mog  wyj  z podziwu jak „pomys owi” potrafi  by  budowla cy. Kiedy py-

tam inwestorów dlaczego zgodzili si  na owe dziwne, cz sto nielogiczne, a nawet niebezpieczne 

zmiany, dowiaduj  si , e kierownik budowy doszed  do wniosku, e „w projekcie by  b d i tak b -

dzie lepiej”. Inwencja ekip wykonawczych jest naprawd  niezwyk a. Przy budowie mojego domu 

w Mi kini stara em si  pilnowa  wykonawstwa. Je dzi em cz sto na plac budowy, ale... okazywa-

o si , e i tak zbyt rzadko. Nieoczekiwane „usprawnienia” mojego projektu zacz y si  wi c do-

sy  szybko pojawia . To by y, delikatnie rzecz ujmuj c, dziwne pomys y. Doszed em do wniosku, 

e s  dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, rutyna wykonawcza. Ekipy przyzwycza-

jaj  si  do pewnych rozwi za  i je li kto  zaproponuje inne, uznaj  to za niepotrzebn  fanaberi .

Po drugie, niefrasobliwe podej cie do projektu jest równie  wynikiem polskich realiów wykonaw-

czych. W ekipach budowlanych pracuj  cz sto ludzie, którzy wcze niej wykonywali inne zawody. 

Niewiele wiedz , ucz  si ... tacy „fachowcy” nie powinni decydowa  o wygl dzie i konstrukcji na-

szego domu. To mo e by  niebezpieczne, kosztowne, a czasami kuriozalne! Ostatnio zaprojekto-

wa em nowoczesny dom, którego charakterystycznym elementem by  brak okapów dachowych. 

Niestety, dekarz wiedzia  lepiej. By  przyzwyczajony, do tego, e krokwie powinny by  wysuni te 

poza obrys cian. Wykona  wi c sw  prac , zapewne w ogóle nie patrz c w projekt. Kiedy przyje-

cha em dach by  ju  pokryty dachówk . Dom sta , ale to by  zupe nie inny dom ni  ten w projek-

cie! Dlaczego trzeba unika  takich sytuacji? Oczywi cie ze wzgl dów estetycznych! Ostatecznie 

decyduj c si  na projekt wybieramy okre lon  bry , okre lony kszta t. Nie warto zaburza  pó -

niej tej harmonii. Du e znaczenie maj  jednak równie  wzgl dy techniczne. „Chodzenie na skró-

ty” mo e by  bardzo kosztowne. Zetkn em si  z przypadkiem, w którym wykonawcy zlekcewa yli 

zalecenie projektowe i nie zaizolowali termicznie cianki kolankowej. Ich zdaniem korzystniejsza 

by a termoizolacja po aci wystaj cej poza wspomnian ciank . Pomys  by  nie tylko bezsensow-

ny, ale narazi  inwestora na du e wydatki. Po pierwszej zimie okaza o si  bowiem, e cianka bez 

ocieplenia zacz a przemarza .

Rada dla inwestorów

Parter domu Darii i Roberta ma charakter otwarty 

– kuchnia jest po czona z jadalni  oraz pokojem 

dziennym
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dom drewnem ni  niezbyt tanim gazem. Gaz 

jest dobry przy agodnej zimie, albo w czasie 

wyjazdów. Wszystko dzieje si  automatycznie 

i nie trzeba martwi  si  o obs ug . Uk ad

ciep ej wody u ytkowej zasilany jest przez 

piec gazowy. Pierwotnie pompa cyrkulacyjna 

zapewnia a kr enie wody pomi dzy zbior-

nikiem, a miejscami poboru. W efekcie ciep a

woda by a na ka de zawo anie. Natychmiast. 

Teoretycznie wygodna rzecz, ale... W ko cu 

zdecydowa em si  wy czy  pomp  cyrkulacyj-

n  nap dzaj c  ten uk ad. Wszystko dzia a o

sprawnie, ale efektywno  ekonomiczna 

budzi a moje powa ne w tpliwo ci. Doszed em

do wniosku, e nic mi si  nie stanie jak pocze-

kam dwie, trzy sekundy na wod  o w a ciwej 

temperaturze.

W domu wykorzystano okna drewniane 

firmy Ferno. S  odporne na niekorzystne 

warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia 

mechaniczne, poniewa  drewno klejone jest 

warstwowo pod ci nieniem w tzw. techno-

logii lamelowania. Polega ona na czeniu 

ró nie zorientowanych s ojami warstw mate-

ria u. Okucia okien s  wzmocnione, a szyby 

zabezpiecza folia antyw amaniowa.

– Jestem dumny ze swego domu, ale chcia -

bym przyzna  si  do pewnego b du – stwier-

dza pan domu. – Dom ma stropy drewniane 

wyciszone we n  mineraln . Wszystko wed ug 

standardów. Wydawa o mi si , e w ten sposób 

dobrze wkomponowuj  si  klimatem budynku 

w le n  okolic . Ale pomi dzy klimatem, 

a stron  praktyczn  nale y zachowa  zdrowe 

proporcje. Dzisiaj z ca  pewno ci  zastoso-

wa bym stropy betonowe. I to w a nie dlatego, 

e dom stoi w pobli u lasu. Kuny ju  dzisiaj 

szalej  mi dzy krokwiami i tylko patrze , jak 

zaczn  penetrowa  przestrze  mi dzystropo-

w . To zmy lne, a przede wszystkim uparte 

zwierzaki.

Architekt zawód i pasja
– Architekt jest zawodem bardzo spe-

cyficznym – podkre la Robert Wójciak. 

– Obrazowo mo na powiedzie , e sytuuje 

si  on, gdzie  na granicy pomi dzy wiatem 

nauk cis ych, a wiatem twórczej, arty-

stycznej kreacji. Trzeba by  zdecydowanie 

umys em cis ym, aby policzy , jak b dzie 

zachowywa a si  konstrukcja przysz ego

domu, ale trzeba te  umie  zamkn  oczy 

i zobaczy  ów budynek oczyma wyobra ni. 

Ta druga twórcza cz  osobowo ci jest praw-

dopodobnie odpowiedzialna za moj  pasj

malarsk . Kiedy  malowa em g ównie ar-

chitektur  i nawet y em z tego na studiach. 

W tej chwili wi cej jest w mojej twórczo ci 

pejza y oraz abstrakcji. Mówi c szczerze, 

najbardziej fascynuje mnie ostatnio zesta-

wianie kolorów. Tematyka jest cz sto spraw

drugorz dn . Inn  moj  pasj  s podró e.

Szczególnie na po udnie. To nie tylko kwestia 

pi knych widoków i s o ca. To równie  mo -

liwo  zmiany podej cia do rzeczywisto ci. 

Sposób w jaki yjemy w Polsce i w Europie 

nie jest norm , albo wzorcem. Na szcz cie! 

Do pewnego czasu my la em, e nieustanna 

bieganina, tysi ce spraw, po piech... e tak 

musi by ! Wyje d aj c poza nasz kontynent, 

przekona em si , e mo na funkcjonowa

inaczej, w innym tempie, z innymi warto-

ciami oraz punktami odniesienia. Szalony 

codzienny ko owrót sprawia, e przestajemy 

zastanawia  si , czy naprawd  musimy w nim 

y . A chyba nie musimy! Kwintesencj  tego 

nieeuropejskiego podej cia jest sentencja 

powtarzana cz sto przez Afryka czyków: „Wy 

macie zegarki, a my mamy czas”. To prawda, 

nie sta  ich na zegarki, ale s  szcz liwi i z y-

ci ze sob . Ludzie w Afryce cz ciej si  u mie-

chaj . S yczliwi, pogodni, bezinteresowni. 

A czy Europejczycy s  tacy sami? My l , e to 

pytanie retoryczne.

Pasj ony Roberta jest kolekcjonowanie 

wszelkiego rodzaju... winek. Zbiera pos -

ki, rze by, obrazy. Dos ownie wszystko, co 

kojarzy si  z tymi zwierz tami. Je li dobrze 

rozejrze  si  po domu, to kole anki miss 

Piggy mo na znale  praktycznie wsz dzie. 

– To i tak jedynie cz  zbiorów – mieje si

Robert – bo na strychu znajduj  si  jeszcze 

przynajmniej trzy kartony z figurkami wi-

nek. Ale kolekcjonerski zapa  Darii sta  si

jedn  z podstaw wystroju domu.

Jedn  z wielu pasji Roberta jest malowanie. 

Sp dza wi c w swojej pracowni d ugie godziny. 

– Eksperymentuj  z kolorami – stwierdza. – Tematyka 

jest dla mnie mniej wa na od zestawienia ró nych 

odcieni i barw

Dom w Mi kini mo e by

ogrzewany za pomoc

dwóch kot ów – na 

gaz p ynny (bia y) lub 

na drewno (szary). Na 

pierwszym planie bateria 

filtrów do uzdatniania 

wody

Okna s  wykonane s  w tzw. technologii 

lamelowania, polegaj cej na czeniu pod 

ci nieniem ró nie zorientowanych s ojami warstw 

drewna. Okucia okien s  wzmocnione, a szyby 

zabezpiecza folia antyw amaniowa
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