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W pewnym sensie byli prekursorami – budowê rozpoczêli jako jed-
ni z pierwszych w swoim œrodowisku. Wœród ich rówieœników, lu-
dzi po trzydziestce, ma³o kto wówczas o tym myœla³. Ona niechêt-
nie myœla³a o wyprowadzce z miasta, on nie chcia³ s³yszeæ o niczym
innym. Rozkochany w polskich krajobrazach, „cz³owiek z liœciem
na g³owie”, od zawsze ponad spêdzanie wolnych chwil przed ekra-
nem telewizora przedk³ada³ wêdrówki po puszczy.
By³ rok 1995 – za pomys³em Piotra przemawia³y te¿ argumenty
ekonomiczne: „du¿a ulga” budowlana w rozkwicie, niskie koszty
budowy metra kwadratowego domu w stosunku do rynkowych
cen warszawskich mieszkañ. Beata da³a siê przekonaæ.

Zaczê³o siê od dzia³ki – piêk-
nej, czêœciowo otoczonej sta-

rym ceglanym murem, od po³udnia „opartej” o las. Przy jej za-
chodniej granicy – stary klon w towarzystwie kilku mniejszych
drzew i zagl¹daj¹cego z s¹siednich parceli starodrzewu. Teren po-
³o¿ony jest w zacisznym miejscu, na koñcu kilkudziesiêciome-
trowej œlepej uliczki. To dzia³ka z gatunku tych, na których co-
kolwiek postawisz, bêdzie wygl¹da³o dobrze – pierwsze skrzypce
i tak graj¹ tu drzewa. 
Beata i Piotr nie chcieli jednak budowaæ „czegokolwiek”. Szuka-
li projektu domu „z korzeniami” – niewybuja³ego, osadzonego
w tradycji, czyli takiego, który symbiotycznie zroœnie siê z przy-
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Ten dom nie wygl¹da m³odo
– to komplement. Choæ ma niewiele

ponad szeœæ lat, panuje w nim atmosfera
tradycji, niczym w wiekowej

rodzinnej siedzibie. Wydaje siê, ¿e solidna
dêbowa, bynajmniej nie zniszczona

pod³oga za chwilê przyjaŸnie zaskrzypi...
Po wnêtrzach leniwie snuj¹ siê opiekuñcze

duchy. To dziêki nim – a tak¿e za spraw¹
intuicji, smaku i charyzmy w³aœcicieli

– ludzie oraz zwierzêta czuj¹ siê tu
dobrze i bezpiecznie.

POD ANIOŁAMI

Krajobraz przed bitw¹



rod¹. Poprzeczkê zawiesili sobie wysoko. „Wola³am zamieszkaæ
w domu nawet nie ca³kiem wykoñczonym, ale skrojonym na miarê na-
szych potrzeb ni¿, kieruj¹c siê jedynie cen¹, wybraæ projekt typowy,
w którym zawsze coœ bêdzie mi przeszkadza³o” – mówi Beata. To jej
przypad³o w udziale przegl¹danie dziesi¹tków katalogów, co
z pewnoœci¹ przez jakiœ czas mo¿e byæ frapuj¹ce, traci jednak
urok, gdy wœród 200 obejrzanych projektów ¿aden nie okazuje siê
byæ tym jedynym.
Polecony przez rodzinê architekt przedstawi³ dwie zasadnicze
koncepcje: budynek parterowy – taki preferowa³a Beata – i wiêk-
szy, z poddaszem u¿ytkowym, o znacznie bardziej rozbudowa-
nym programie funkcjonalnym. Ten pierwszy sam zreszt¹ odra-
dza³ ze wzglêdu na rozmiar dzia³ki – 830 m2. Drugi, przy wszyst-
kich zaletach domu o zwartej bryle, mia³ jeszcze jedn¹ – cztero-
osobowa rodzina mog³a w nim zamieszkaæ na parterze, na póŸ-
niej odk³adaj¹c wykoñczenie poddasza. Taka mo¿liwoœæ by³a jed-
nym z za³o¿eñ przedsiêwziêcia; szczêœliwie skorzystanie z niej
nie okaza³o siê konieczne.
Inwestorzy pozostawili architektowi wiele swobody. Projekt do-
mu jest – jak twierdz¹ – jego dzie³em autorskim. To architekt
przekona³ ich do wiêkszej powierzchni pomieszczeñ, on te¿ za-
aran¿owa³ ich uk³ad i zaprojektowa³ rozwi¹zania komunikacyj-
ne. Beata i Piotr przyznaj¹ siê do autorstwa detali; s¹ to jednak
szczegó³y decyduj¹ce o charakterze i klimacie ich siedziby. Piêk-
ne naro¿ne, nisko osadzone okna w oprawie ciemnej stolarki –
otwieraj¹ce przestrzeñ domu na otoczenie i poddaj¹ce j¹ piesz-
czocie œwiat³a s³onecznego. Ujêta w konstrukcjê drewnianych be-
lek, gipsowo-kartonowa obudowa balustrady na podeœcie piêtra –
nieoczekiwanie oryginalny skutek banalnej obawy o bezpieczeñ-
stwo dzieci. „Symultaniczna” ³azienka dziewczynek, dostêpna
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Ten anio³ – jeden z kilku
mieszkaj¹cych na komodzie w salonie
– strze¿e dêbowych schodów
(poni¿ej)

Jasn¹ kuchniê – na dolnych
zdjêciach – dodatkowo rozœwietlaj¹ dwa okna;
jedno z nich, niewidoczne na zdjêciu,
to naro¿ne okno balkonowe
z wyjœciem na taras od po³udnia
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Autork¹ projektu
tego pieczo³owicie wykonanego
okapu, a tak¿e – zabudowy
kuchni i wielu innych
ciekawych rozwi¹zañ w budynku
jest architekt wnêtrz
Ma³gorzata Markiewicz
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z obydwu ich pokoi. Wreszcie sam sposób posadowienia domu:
nisko, na poziomie ziemi, co sprawia, ¿e ogród „wlewa siê” do
wnêtrza. Tak siê w Polsce domów nie stawia, bo wilgoæ i mrówki,
a przede wszystkim – pokutuj¹cy od lat przes¹d, ¿e wejœcie do
„willi” ma byæ paradne, po co najmniej piêciu stopniach. Tu, ze
wzglêdu na piaszczysty grunt, nie grozi³o zawilgocenie, groŸba
inwazji mrówek te¿ nie stanowi³a argumentu – te uparte owady
potrafi¹ pokonaæ znacznie wy¿sze przeszkody, ni¿ niski próg
parteru.

Budowa ruszy³a w 1998 roku
i od pierwszej chwili przebie-
ga³a nadzwyczaj sprawnie. Do

tego stopnia, ¿e inwestorom, pozbawionym praktycznego do-
œwiadczenia w budowaniu, trudno by³o dotrzymaæ kroku b³yska-
wicznie rozwijaj¹cej siê sytuacji. Rozpocz¹³ siê okres logistycz-
nych rebusów, gor¹czkowych konsultacji, nocnego planowania
kontaktów i kinkietów, rozrysowywania uk³adu glazury i terako-
ty... Wyp³ynê³y pierwsze b³êdy: w po³aci dachu nad frontow¹ ele-
wacj¹ nie zmieœci³y siê trzy, zaprojektowane wczeœniej „wole
oczka” – dworkowe lukarny o miêkkiej, organicznej formie. Sze-
roka konstrukcja okien tego typu wymaga szczególnie du¿o prze-
strzeni. Beata i Piotr z ¿alem zast¹pili je trójk¹tnymi atrapami –
od wewn¹trz wygl¹daj¹ na szczêœcie tak samo. Kolejnym kiksem
okaza³o siê jedno z okien w œcianie szczytowej – pod skosem da-
chu zmieœci³o siê dopiero po przesuniêciu w stosunku do zapro-
jektowanego.
Oba b³êdy wysz³y spod o³ówka architekta; ekipa budowlana –
wznosz¹ca dom od stanu surowego, a¿ po etap wykoñczenia –

okaza³a siê profesjonalna. Sprawdzi³ siê system jednopodmioto-
wej koordynacji prac. Osobiœcie odpowiedzialny za ca³oœæ przed-
siêwziêcia szef firmy budowlanej, nadzoruj¹c wykonanie dowol-
nego etapu, sam przygotowywa³ sobie podwaliny pod kolejny.
Robotnicy toczyli mê¿n¹, nierówn¹ walkê z najazdem komarów.
Budowê zakoñczyli po pó³ roku – kolejne Bo¿e Narodzenie ro-
dzina spêdzi³a ju¿ przy w³asnym kominku.
Solidne œciany trójwarstwowe (pustak Max, 10 cm styropianu,
ceg³a pe³na) zwieñczy³ naczó³kowy dach, pokryty gontem bitu-
micznym. Od strony ogrodu poddasze wspieraj¹ s³upy konstruk-
cyjne, konieczne tu ze wzglêdu na przeszklenie naro¿ników par-
teru. Prost¹ bry³ê budynku urozmaica kilka uskoków elewacji,
które przestrzeñ wokó³ niego zorganizowa³y w sekwencjê przy-
tulnych zak¹tków. 

Dom ma 175 m2 powierzchni
mieszkalnej. Parter, z central-

nie umiejscowion¹ niewielk¹ sieni¹, mieœci obszerny 30-metrowy
salon, ukryt¹ za masywnym, otwartym kominkiem kuchniê z ja-
dalni¹, gabinet i pokój dla goœci. Piêkne, jednobiegowe dêbowe
schody o a¿urowej konstrukcji wprowadzaj¹ na piêtro. Tam,
z nietypowo rozwi¹zanego podestu – w postaci pod³u¿nej galeryj-
ki – doœwietlonego oknem w szczytowej œcianie budynku, wiod¹
drzwi do trzech sypialni: dwóch dzieciêcych, du¿ych i jasnych,
po³¹czonych wspóln¹ ³azienk¹, oraz trzeciej, nale¿¹cej do rodzi-
ców – mniejszej, wype³nionej sennym nastrojem i rozproszonym
œwiat³em, s¹cz¹cym siê przez niedu¿¹, wpuszczon¹ g³êboko
w mur lukarnê. Jest tu te¿ wiêksze okno od po³udnia, niczym ob-
raz ujmuj¹ce w swe ramy zieleñ pobliskiej œciany lasu.
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Od szkiców
do czynów

Przestrzeñ wype³niona
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Dom jest obszerny, a jednak wype³niony po brzegi. Jego wnêtrze
„obroœniête” jest roœlinnoœci¹ – trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e na
donice wykorzystano ka¿dy skrawek poziomej powierzchni. Me-
ble – leciwe i spatynowane, odziedziczone lub przygarniête z tar-
gów staroci – dobrano tu z pietyzmem, ale nie traktuje siê ich ze
szczególnym nabo¿eñstwem; s³u¿¹ po prostu do ¿ycia. Panosz¹
siê na nich koty i dzieci, zalegaj¹ dziesi¹tki nieuporz¹dkowa-
nych, a wa¿nych drobiazgów. Na œcianach – obrazy, obrazki,
dzieciêce rysunki, zdjêcia – niemal wszystko autorstwa domow-
ników, ich dalszej rodziny i przyjació³. Wolne kwatery zajmuj¹
anio³y, zaliczane, jak mo¿na przypuszczaæ, do grona rodzinnego.
Ich sylwetki wy³aniaj¹ siê spomiêdzy liœci, a spokojne spojrzenia
b³¹dz¹ po wnêtrzach, omiataj¹c sprzêty.
Niema³o miejsca wygospodarowa³y sobie zwierzêta: dwie ¿ó³te
suki – mama z doros³ym (i ros³ym) dzieckiem, dwa koty, a tak¿e
liczna drobna fauna, pozostaj¹ca pod opiek¹ córek gospodarzy,
Ma³gosi i Basi: zadomowione ¿ó³wie i rybki. 

Ogród ma ju¿ kilka lat; jego
koncepcja rodzi³a siê pod ko-
niec budowy. Beata z Piotrem

zdecydowali siê zamówiæ projekt, poniewa¿ szczególnie zale¿a³o
im na czasie. Jakkolwiek brali pod uwagê gotowanie w nie do
koñca zagospodarowanej kuchni, czy tymczasowe oœwietlenie
w postaci go³ych ¿arówek, na ogród czekaæ nie chcieli. Chodzi³o
im te¿ o to, by przestrzeni wokó³ domu nadaæ spójny charakter,
nie anga¿uj¹c siê w czasoch³onne amatorskie eksperymenty. 
Architekt krajobrazu – m³ody pasjonat – wype³ni³ zadanie bez
zarzutu. Na kanwie istniej¹cych drzew i murowanego ogrodzenia
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Na stronie obok: otwarty kominek
porz¹dkuje rozleg³¹ przestrzeñ parteru
– oddziela od salonu obszern¹, po³¹czon¹ z kuchni¹ jadalniê.
Jego masywna bry³a przes³ania kuchenne,
„robocze” zaplecze

Poni¿ej – wnêtrza na poddaszu:
nastrojowa, po³¹czona z du¿¹ ³azienk¹ sypialnia gospodarzy

i rozjaœniony b³êkitem na œcianach
pokój ich starszej córki

Zgodnie z planem
i z natur¹
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zaplanowa³ zieleñ, nawierzchnie oraz elementy ogrodowej archi-
tektury, które naturalnie zros³y siê z otoczeniem, uwydatniaj¹c
urodê miejsca i ukrywaj¹c jego niedostatki. Powiêkszy³ i zdyna-
mizowa³ ogród wizualnie, dziel¹c strefê wypoczynkow¹ w sposób
diagonalny wzglêdem rzutu domu. Mur poleci³ obsadziæ horten-
sj¹ – piêknie kwitn¹cym pn¹czem. Zaproponowa³ budowê sadyb
roœlinnych z podk³adów kolejowych, którymi przeplót³ równie¿
œcie¿ki z szarej kostki brukowej. Naturaln¹ konsekwencj¹ niskie-
go posadowienia domu by³o wykorzystanie tej¿e kostki jako na-
wierzchni tarasu – od strony ogrodu „rozlewa” siê ona po prostu
w nieco szersz¹, przylegaj¹c¹ do salonu i pokoju goœcinnego
p³aszczyznê. 
Tak zaprojektowane za³o¿enie wymaga³o sprawnych dzia³añ: do-
wiezienia kilku ton ziemi, ukszta³towania terenu, posadzenia
wielu roœlin – musia³o wiêc znaleŸæ fachowego wykonawcê. Pro-
jektant wskaza³ odpowiedni¹ osobê – tempo i efekt prac pod jej
kierunkiem by³y doskona³e. Ogród rodzi³ siê w oczach (trawnik
rozwiniêto z rolki), a panowie skutecznie walczyli z materi¹. Je-
den z nich, cz³owiek nieco lêkliwy, podj¹³ przy tym bataliê
obronn¹ z du¿¹ i energiczn¹, choæ z natury ³agodn¹ suk¹ inwe-
storów. Wojowa³ z pomoc¹ pi³y ³añcuchowej, czym doprowadza³
zwierzê do furii; na szczêœcie oby³o siê bez ofiar.
Ogród – podobnie jak dom – robi wra¿enie dojrzalszego, ni¿ jest
w istocie. Dziêki przemyœlanej koncepcji znalaz³o w nim miejsce
wiele funkcji, a podzia³ na zak¹tki wydaje siê niewymuszony i or-
ganiczny. Rosn¹ tu krzewy owocowe, piêkne roœliny cieniolubne
i kobierce odmian p³o¿¹cych. Jest zielnik – chwilowo przeorany
przez psy – a tak¿e pergola, opleciona bujnie owocuj¹c¹ od roku
winoroœl¹. Zmiennoœæ widoków, zgodn¹ z przemijaniem pór ro-
ku, zapewnia liczna rodzina roœlin liœciastych. Jest tu wszystko,
o czym mo¿na zamarzyæ zimowym porankiem czy wczesnym let-
nim wieczorem.

Agnieszka Rezler

Dombudujemy2 0 0 5 3

P O S E S J O N A C I

Niemal wszystkie pomieszczenia parteru maj¹
bezpoœrednie po³¹czenie z ogrodem;
powy¿ej – wyjœcie z jadalni

Latem pergolê przy ceglanym grillu porasta winoroœl; to wspania³e
miejsce na popo³udniow¹ herbatê


