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tekst PIOTR BARAN 
zdjęcia JACEK KUCHARCZYK

stylizacja MAJA KWAŚNIEWSKA

ZDROWA
ASYMETRIA

w
nę

trz
a 

ciemniejszy pas
zawijający się na sufit
opada po przeciwległej
ścianie, w którą
wmontowano kominek.
Ekran telewizora jest
dokładnie naprzeciwko
żaroodpornej szyby.
Symetryczne centrum
określa i stabilizuje
przestrzeń dużego
salonu. Światło 
i przestrzeń, pusta
przestrzeń... to dwa
podstawowe składniki
wnętrza domu w Tunezji.
Tam inwestorzy spędzili
osiem lat 

Wnętrza tego
przestrzennego domu
przypominają powieść

szkatułkową 
z bardzo sprawnie 

poprowadzoną 
narracją (powieść 

w powieści – wnętrze
we wnętrzu). Czytając 
je, należy kierować się

zmysłami i intuicją. 

KATOWICE
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Charakterystyczne dla stylu
projektowania Oli Wo∏czyk
jest jej przywiàzanie do geo-
metrii. JeÊli architektka decy-
duje si´ na podzia∏ ∏azienki

w oparciu o konkretny modu∏ p∏ytki, na
przyk∏ad 30x60 cm, to wiadomo, ˝e b´dzie
wola∏a przesunàç Êciany, ni˝ zaburzyç t´ pro-
porcj´. Tak zdarzy∏o si´ w ostatnio opisywa-
nym przez nas cz´stochowskim mieszkaniu.
Tym razem zlecono jej projekt urzàdzenia
trzykondygnacyjnego domu-bliêniaka w Ka-
towicach. Przy u˝yciu geometrii Ola
postanowi∏a uporzàdkowaç, ale i o˝ywiç
ogromnà otwartà przestrzeƒ dolnej kondy-
gnacji. Przestrzeƒ... mo˝e nie tyle pustà, ile
pozbawionà nadmiaru mebli. Na ˝yczenie
w∏aÊcicieli – ekonomistki i profesora poli-
techniki.

wyższa symetria
W rozmowie na temat tej realizacji co

rusz pada postulat „zdrowej asymetrii”. Mo˝-
na by si´ wi´c zastanowiç: kiedy asymetria
we wn´trzu jest zdrowa? I czy w tym przy-

padku rzeczywiÊcie nic jej nie dolega? 
Weêmy elementy sta∏e, pozostajàce wo-

bec siebie w jakichÊ relacjach. Takie pó∏eczki
przy kominku (widoczne na zdj´ciu powy˝ej)
– jedna wysuni´ta do przodu, druga lekko
cofni´ta, do tego na ró˝nych wysokoÊciach.
Nad nimi pion wylotu ciep∏ego powietrza 
– równoleg∏y do osi Êciany, w którà wbudo-
wano wk∏ad kominkowy, ale te˝ znacznie od
tej osi odsuni´ty. 

Taka ewidentna asymetria powinna bu-
dziç niepokój. A jednak czujemy si´ z nià
komfortowo. Pewnie dlatego, ˝e architektka
odnios∏a jà do czegoÊ wy˝szego. CzegoÊ, co 
w danym wn´trzu ustanawia ∏ad i porzàdek.
Spójrzmy jeszcze raz – jeÊli wyimaginowanà
linià przed∏u˝ymy pion wylotu powietrza, to
oka˝e si´, ˝e w miejscu, w którym owa linia
styka si´ z poziomem ni˝szej pó∏ki, powstaje
kàt prosty. Tam „na styk” parkuje prostokàt
obramowania szyby kominka. Gdyby t´ sa-
mà lini´ (wyprowadzonà z pionu wylotu po-
wietrza) wypuÊciç z kolei na sufit, po∏àczy∏aby
szereg lamp halogenowych, tak jak prze-
zroczysta ˝y∏ka ∏àczy koraliki. Wszystko to

Asymetria
w salonie cieszy
się doskonałym
zdrowiem. 
To dlatego, że 
z czegoś wynika 
i do czegoś 
prowadzi

matowe szkło pod stopniami i w wypełnieniu ściany (pomiędzy klatką schodową a salonem) 
ma rozbijać (rozrzedzać) monolit bryły schodów. W ten sposób klatka schodowa staje się lżejsza 

chcąc cieszyć się przestrzenią,
którą oferuje duży salon, nie należy
przeładowywać go nadmiernie
dekoracyjnymi meblami. Dlatego
ulubiona komoda pani domu ustąpiła
miejsca kubicznej szafce, na której
stanęło kubiczne kino domowe
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dzieje si´ w obszarze szerokiego pasa wyzna-
czonego przez Êcian´ kominka. Pas zawija si´
na sufit i schodzi po przeciwleg∏ej Êcianie
salonu. To w∏aÊnie on wyznacza g∏ówny po-
dzia∏, a poprzez to staje si´ punktem (linià) od-
niesienia dla wszelkich póêniejszych ingeren-
cji w przestrzeƒ wn´trza (∏àcznie z usta-
wieniem p∏askiego telewizora o du˝ej prze-
kàtnej ekranu). Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e
pas stabilizuje czy te˝ równowa˝y wn´trze,
które z jednej strony chce nam si´ pokazaç
jako grzeczne, a z drugiej  jako nieoczywiste 
i zaskakujàce. 

eLpaso
Geometria nowoczesnych wn´trz bywa

elegancka, choç ch∏odna i twarda – jak
brzmienie j´zyka niemieckiego. Na szcz´Êcie
ta proponowana przez Ol´ Wo∏czyk budzi
cieplejsze uczucia. Trzymajàc si´ lingwstycz-
nego porównania: geometria, którà pos∏uguje
si´ architektka, uleg∏a zmi´kczeniu niczym
niemiecki w ustach S∏owianina. Ola zmi´k-
czy∏a jà, wykorzystujàc odpowiednie materia-
∏y (Êciana kominka zbudowana jest z pasia-
stego piaskowca, pod∏ogi zaÊ z jasnego drew-
na), i wprowadzajàc wspomnianà o˝ywczà
asymetri´. 

W katowickim domu przyjemnych,
emocjonujàcych niespodzianek znajdziemy
wi´cej, na przyk∏ad w strefie kuchni (otwartej
na salon). Pó∏ki w formie odwróconych od sie-
bie liter „L” ubrano tu w fornir pasiastego
drewna zebrano (gra on w kolory z fornirem
wenge du˝ej szafy kuchennej).

– Kszta∏t i pasiasty wzór pó∏ek nawiàzu-
jà do delikatnych pasów piaskowca w salonie
– wyjaÊnia Ola Wo∏czyk. 

Niespodziankà, a wr´cz kompletnym za-
skoczeniem jest ca∏a dolna toaleta (dla goÊci).
To wn´trze „si´ nie zapowiada” – jak mówi
architektka. Na zewnàtrz mamy do czynie- 
nia z klasycznymi orzechowymi drzwiami
osadzonymi w orzechowych futrynach. Po  ich
otwarciu, czeka nas jednak... strza∏ mi´-
dzy oczy. W nieco technicznym, szarym wn´-

szafka oddzielająca
jadalnię od kuchni (po

prawej) jest wielofunkcyjna.
Od strony kuchni służy jako

schowek na drobiazgi, 
od strony jadalni – jako

stolik. Pasy forniru zebrano
podkreślają geometrię mebli
(zwłaszcza górnych półek),
a jednocześnie zmiękczają

tę geometrię swoją 
ciepłą barwą

Przejrzysta
klatka schodowa

służy
ekspozycji

pamiątkowych
obrazów
schody pozbawiono
klasycznej balustrady. 

Jej miejsce zajęły stalowe
linki zatopione w sztucznym

tworzywie 
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trzu jarzà si´ kanciaste lampy w kszta∏cie „L”
– jak si´ okazuje – ulubionego profilu archi-
tektki. Techniczna i kanciasta jest równie˝
przystawiona do lustra bateria umywalkowa.
Monotoni´ szaroÊci prze∏amuje poziomy gra-
fitowy pasek na glazurze. Naprawd´ wy-
staczy∏o tak niewiele, by ta martwa p∏aszczy-
zna o˝y∏a. 

schody jachtowe
Z parteru schodami wchodzimy na pi´-

tro oraz na poddasze. Mo˝emy te˝ zejÊç po
nich do piwnicy. Klatk´ schodowà jeszcze
przed zatrudnieniem architekta zaprojekto-
wano jako otwartà. Schody wysz∏y jednak

ci´˝kie, przysadziste. Sta∏o si´ tak mi´dzy
innymi dlatego, ˝e ich pierwszy bieg (z parte-
ru na pi´tro) wsparto na bloku Êciany (która
mia∏a przes∏oniç zejÊcie do piwnicy). 

Chcàc przywróciç klatce lekkoÊç, archi-
tektka rozbi∏a t´ Êcian´ i w jej miejsce wstawi-
∏a matowà szyb´ z hartowanego szk∏a. Nisz´
pod stopniami pomalowano na bia∏o i pod-
Êwietlono (podÊwietlona biel przebija si´
przez szyb´). Nie ma klasycznej balustrady.
Za to z zewn´trznych kraw´dzi stopni wypro-
wadzono pionowe linki ze stali powleczonej
przezroczystym tworzywem (widzimy stal,
ale jej nie dotykamy). Linki rozpi´te pomi´dzy
kolejnymi stopniami, a stropem pr´˝à si´ jak

Dorosła łazienka jest „prostokreślna”
– zaprojektowano ją w oparciu o moduł 30x60 cm

geometria 
do kwadratu,
czyli szara
techniczna toaleta
na parterze
odbijająca się 
w dużym
pionowym lustrze.
Wchodzimy 
do niej przez
tradycyjne
orzechowe drzwi

wanna mogła się znaleźć tak nisko, bo robiąc wylewkę, pozostawiono w podłodze otwór o głębokości 10 cm. Podest wykończono drewnem merbau,
które pojawia się także w podświetlonych wnękach przypominających pudełka wstawione w ścianę

struny dzi´ki zastosowaniu Êrub rzymskich
– ich skr´canie powoduje naciàganie lin). 
– Stalowe liny przypominajà relingi na eksklu-
zywnym jachcie – uÊmiecha si´ Ola Wo∏czyk. 

łazienka prostokreślna
Na pi´trze (w prywatnej strefie paƒstwa

domu) zwracamy uwag´ na ∏azienk´. Archi-
tektka zaprojektowa∏a jà w oparciu o ulubio-
ny modu∏ glazury – 30x60 cm. WysokoÊç
stopni podestu, w który wpuszczono wann´,
odpowiada zatem po∏owie szerokoÊci p∏ytki,
a ich g∏´bokoÊç – ca∏ej szerokoÊci. Podzia∏
respektujà te˝ wn´ki  przypominajàce pude∏-
ka wstawione w Êcian´ oraz... Êwiat∏o. To na-
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turalne jest kadrowane roletà. Sztuczne wydo-
bywa si´ z pude∏kowych wn´k i z pasa w sufi-
cie wyznaczajàcego tor Êwietlny. Kraw´dê to-
ru jest równoleg∏a do jednej z fug. 

– Lubi´ i cz´sto stosuj´ to rozwiàzanie 
– mówi Ola Wo∏czyk, zaznaczajàc, ˝e Êwietlnà
geometri´ mo˝na ∏atwo prze∏amaç poprzez
ustawienie na schodkach podestu... Êwiec. 

poddasze bez zobowiązań
O ile o doros∏ej ∏azience mo˝na Êmia∏o

powiedzieç, ˝e jest „prostokreÊlna”, o tyle ∏a-
zienka nale˝àca (podobnie jak ca∏e poddasze)

do dziewi´tnastoletniej córki wygina si´ i pr´-
˝y w skoÊnym zau∏ku. Gimnastyk´ t´ uzasad-
nia niewielka iloÊç funkcjonalnej powierzch-
ni. W centrum znalaz∏a si´ kabina
prysznicowa, która okreÊli∏a usytuowanie
umywalki i toalety. Wszystkie zaprojektowa-
no na planie ko∏a, jakby dla z∏agodzenia
ostrych kàtów obni˝ajàcego si´ sufitu. Kon-
centrycznie u∏o˝ono te˝ mozaik´ na pod∏odze. 

¸azienka jest ca∏a bia∏a, pokój intensyw-
nie fioletowy, pod∏oga w nim – jasna, klono-
wa. Pi´tro córki nie respektuje zatem zasad
rzàdzàcych „doros∏ymi” kondygnacjami.
Wn´trze urzàdzono w sposób nieabsorbujàcy.
W najwi´kszà trójkàtnà Êcian´ (wyznaczonà
skosami) wbudowano szaf´ z pó∏eczkami.
Pod jednym ze skosów stoi du˝e ∏ó˝ko. 

– Tutaj „˝yje si´ na pod∏odze”. Na pod∏o-
dze lub na ∏ó˝ku k∏adziemy notatki, ubrania,
przyjmujemy goÊci – mówi architektka. I po
chwili dodaje: – JeÊli potrafi´ kogoÊ do tego
przekonaç, to bardzo si´ z tego ciesz´. 5

ostre kąty sufitu schodzącego niemal 
do podłogi złagodniały pod wpływem subtelnej
mozaiki. Łazienkę na poddaszu zaprojektowano
w programie minimum. Maksymalne 
jest tylko lustro... Nic dziwnego, skoro 
to łazienka kobieca 

ostatnia
kondygnacja
należy do 19-latki.
Świadczą 
o tym śliwkowe
ściany i sufity, które
jej mama uznaje za
zbyt ciemne, a ona
sama – za zbyt
jasne. Ogromna
szafa pomaga 
w utrzymaniu
porządku... choć
bezmiar podłogi 
i duże łóżko 
z pewnością 
to utrudniają

Podłoga... max podłogi – oto, co
może zadowolić nastolatkę


