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W drodze do wiejskiego domu architektki wnętrz i właściciela  
firmy informatycznej mija się dwa cudne stawy z pałkami  
wodnymi, kaczkami i stadem łabędzi. Minutę później spośród  
pól wyłania się prosty, ubrany w modrzewiową elewację budynek, 
który skrywa... eksperyment.  

zdjęcia HANNA DŁUGOSZ
stylizacja KATARZYNA MORSTIN-SURZYCKA 
tekst JAROSŁAW DĄBROWSKI

okolice Krakowa

               młoda architektur a

okno na świat
Od południowego zachodu dom wygląda jak własny przekrój poprzeczny. Wpisuje się w krajobraz nie tyle konstrukcją  

– bo ta jest supernowoczesna – ile formą. Geometryczne są także pola, które go otaczają

sen 
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salon konstruktorów
Trzyletnia Agata bawi się modułami,  
które zaprojektowała jej mama dla marki 
Boomini. Na wyspie kuchennej (blat  
z konglomeratu Silestone – Kensho Sude)  
w podłużnej, stalowej doniczce zasłaniającej 
płytę indukcyjną rośnie rozmaryn
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Z
aczęło się od marzenia  
o wielkim oknie, wysokich 
wnętrzach, białych ścianach  
i świetle dnia, które jest  
mile widzianym gościem  

w każdym pomieszczeniu. Później znalazło 
się odpowiednie miejsce – na wsi (choć  
blisko miasta), w dolinie (żeby nie wiało),  
w dobrym sąsiedztwie i z ładnym 
widokiem. Powstały pierwsze szkice  
i makiety. W końcu z gotowym pomysłem 
na dom Ola i Marcin stanęli w drzwiach 
koleżanki-architektki. Joanna Wużyk 
opracowała projekt budowlany  
i można było zaczynać.  
Minęły dwa lata i przez potężną przeszkloną 
ścianę domownicy patrzą na pola, które  
są terenem rolnym, więc nie można na nich 

niczego wybudować (upewnili się,  
zanim kupili działkę). Nie zasłaniają się.  
Bo i po co, przed polem? Z tamtej strony 
mogą na nich patrzeć tylko sąsiad  
na traktorze, sarny, jelenie, zające i bażanty. 
Nie musieli też budować masywnego płotu. 
Wystarczyła zwykła stalowa siatka rozpięta 
między przęsłami, żeby ochronić ogród 
przed zwierzętami i ogrodzić strefę,  
w której bawią się dzieci – trzyletnia  
Agata i roczna Klara. 

gdy sufiteM Jest KAleNicA 
stojąc w salonie i zadzierając głowę w stronę 
sufitu, można poczuć ból w szyi: wnętrza 
wyrastają na osiem metrów, aż do kalenicy! 
Wcześniejsze mieszkania Oli i Marcina miały 
powierzchnię odpowiednio: 21 m2, 42 m2  

blisko siebie
Strefa dzienna jest tak 
urządzona, że każdy 
z domowników znajdzie 
tu coś miłego dla 
siebie. Dzieci uwielbiają 
wielofunkcyjny stół marki 
Meble VOX, dorośli 
kontemplują żywy  
ogień lub pichcą coś 
w kuchni. Najważniejsze, 
że wszyscy są razem.  
Przed kominkiem 
„Shaker” marki Skantherm 
(proj. Antonio Citterio) 
stoją fotel i podnóżek 
IKEA „Strandmon” 
 

i 80 m2 (to już był dom), ten ma 190 m2 

powierzchni użytkowej. Postarali się,  
by nic im tej przestrzeni nie zabierało. 
Nie ma tu więc żadnych szaf (których nie 
cierpią). Za to są dwie garderoby. część 
rzadziej używanych rzeczy ląduje na strychu 
nad garażem. – eksperymentujemy, tworząc 
środowisko, w którym czujemy się dobrze 
i w którym wygodnie nam się żyje – mówi 
Ola. – Potwierdza się całkowicie teoria 
indywidualnego projektowania, bo nasz dom 
jest bardzo nietypowy, ale przemyśleliśmy 
wnikliwie, co i w jakiej relacji przestrzennej 
jest nam potrzebne – dodaje.  
Oli i Marcinowi podobają się „siermiężne” 
materiały i elementy wykończenia. dlatego 
betonowy strop pomiędzy parterem  
a piętrem nie został otynkowany. 

rodzina w pierwszym rzędzie  
Każdy z domowników ma ulubione krzesło. Od lewej: „High Chair” (marki Baby Björn) Klary, „Ingolf” (IKEA) Marcina, „Dalfred” (IKEA) Oli, „Tripp Trapp”  
(Stokke, projekt z 1972 roku) Agaty. Za Olą nietypowo wyeksponowany obraz... w zasadzie tył blejtramu. Ola wymalowała motto domu, ale nie była  
zadowolona z efektu. Gdy odwróciła płótno do ściany, uznała, że tak jest najlepiej. Drewniana drabina, pomalowana na biało, służy za wieszak, ale też przydaje 
się, gdy trzeba sięgnąć do górnych półek. Szafy kończą się pod sufitem – trzy metry nad podłogą. Lampy – reflektory na szynoprzewodach Aquaform „Track”
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– goście zawsze pytają: „czy to jest  
już gotowe?”. A my zawsze odpowiadamy,  
że nie, ale zabrakło nam pieniędzy – śmieje 
się Ola. Jej odkryciem jest podłoga z desek 
zjedzonych przez korniki – producent, 
przygotowując je, wyeksmitował owady 
chemicznymi i termicznymi środkami.  
do tego deski zostały wybarwione w taki 
sposób, że podłoga od nowości wygląda  
na mocno używaną. są wytwórcy, którzy 
specjalnie obrabiają drewno, by imitowało 
ścieżki owadów. tutaj efekt jest naturalny.  
i spektakularny. 
Kolejne nietypowe rozwiązanie  
– malowane ściany w łazienkach (również 
pod prysznicami). – Nie znoszę płytek, 
ceramicznych, gresów itp. Zawsze 
chciałam mieć dom bez jednej płytki  
– mówi Ola. – Znalazłam system 
impregnacji ścian tikkurila feelings 
Moisture stop, który sprawdził się  
u nas doskonale. Ściana wygląda przy tym 
identycznie jak pozostałe w całym domu.  

nie ma takiej rury!
Zamocowanie 9-metrowego przewodu 
kominowego byłoby wyzwaniem dla każdego 
wykonawcy. Ciężka rura nie mogła oprzeć się 
na kozie. Część ciężaru musiał przejąć dach

tablica ci nie da zapomnieć
Właściciele nie przepadają za szafami wolno stojącymi, 
za to uwielbiają eksperymentować z architekturą. 
Fronty konstrukcji dzielącej przestrzeń strefy dziennej 
(jednocześnie kryjącej ścianę nośną) pomalowali farbą 
tablicową. Od strony kuchni czarny kubik mieści szafki, 
piekarnik, mikrofalówkę, lodówkę, od strony przedpokoju 
można się w nim przejrzeć
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innowacyjnym rozwiązaniem jest też  
szafa oddzielająca kuchnię od wiatrołapu. 
czarna, lecz nie lakierowana na wysoki 
połysk, tylko pomalowana farbą  
do szkolnych tablic. – Wyszło taniej, 
ale zrobiliśmy to nie ze skąpstwa, tylko 
dlatego, że tak nam pasowało – śmieje się 
Ola. – Robimy tu notatki, listy zakupów  
albo piszemy do siebie żartobliwe 
komunikaty. skoro z szafą wyszło  
tak dobrze, tablicówką (marki Benjamin 
Moore, tym razem szarą) pomalowali 
niektóre ściany w innych pomieszczeniach,  
nawet w sypialni. 

WieJsKi efeKt WOW! 
Ola mówi, że ich życie po wyprowadzce 
z Krakowa zmieniło się całkowicie. Agata 
biega wokół domu w piżamie, ona sama 
boso snuje się po tarasie w kubkiem kawy  
i zrywa pomidory w ogrodzie. – dom  
za miastem ma to do siebie, że... jest  
za miastem – żartuje. – Mieszka się  
w trochę innej rzeczywistości: po jajka idę 
do sąsiada, w miejscowym sklepie brakuje 
artykułów kulinarnych, które lubimy, więc 
muszę wyprawiać się po nie do marketu  
w sąsiedniej wsi, miód kupuję w okolicznej 
pasiece, maliny na sok mają trzy domy 
dalej. sąsiad założył małą stadninę koni, 
chodzimy tam, oglądać źrebaki. inny sąsiad 
hoduje kozy, więc zanosimy mu suchy chleb 
i karmimy koźlątką. Nasze dzieci wiedzą, 
jak wyglądają kury, kaczki, gęsi, łabędzie, 
króliki. Poza tym czasem odwiedzają nas 
dwie sowy. siadają wieczorami na słupkach 
ogrodzenia i „gadają” ze sobą – opowiada 
Ola, dodając, że mieszkają tu bez telewizora. 
instalacja jest co prawda poprowadzona,  
ale... potrzeby nie ma. 5 

książkobranie
Regał biblioteczny 
powstał po spiętrzeniu 
skrzynek na owoce. 
Te dostępne na rynku 
nie miały odpowiednich 
wymiarów, więc Ola 
dotarła do wytwórcy 
i zamówiła dwie 
europalety takich, 
jakich potrzebowała. 
Przy balustradzie  
– krzesło Hay „AAC22”,
Metaforma

przychylić nieba
Pokój Klary i Agatki jest równie wysoki jak 
pozostałe wnętrza poddasza. Przez ukośne 
okno zagląda tu niebo, nierzadko w asyście 
obłoków. Na dywanie „Barbara Big” (Sztuka 
Beskidzka) Klara bawi się wyposażeniem 
domku dla lalek Boomini White 

praca na biało
W pracowni Marcina 
można by uczyć 
geometrii euklidesowej. 
W tej przestrzeni 
przeważają kąty proste 
i ostre. Kółka pojawiają 
się jedynie w stoliku 
„Krille” (IKEA) i w krześle 
„Catifa 46” (Arper). 
Marcin – w zależności  
od nastroju – ustawia 
stolik tyłem, bokiem  
lub frontem do okna. 
Lubi też pracować 
na stojąco, wtedy 
podwyższa blat roboczy. 
Kąt, pod jakim wpadną 
promienie słońca, 
wybiera z pilotem w ręku 
(zmieniając ustawienie 
skrzydełek żaluzji). 
Doświetlenie dolnej 
kondygnacji regulowane 
jest roletami
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naturalne usypiacze
Nie wiadomo, co bardziej miękkie – szarość ściany (również 
pokrytej tablicówką) czy faktura filcu w obiciu łóżka „Ingram” 
(NOTI). Przez okno widok na podjazd (choć na wsi należałoby 
powiedzieć, że na obejście). Można je bezpiecznie otwierać, 
bo przed wypadnięciem chroni szklana balustrada 
– przezroczysta, jest prawie niewidoczna

lemoniadowy 
poranek

Niespodziewany  
(w tym domu) akcent 

kolorystyczny wzmacnia 
pozytywną energię. Czyni 

wiosnę, nawet jesienną 
porą. Ponadto wyrazisty 

limonkowy poziom 
neutralizuje nieco efekt 

strzelistości pomieszczenia. 
Szerzej robi się za sprawą 

lustrzanego odbicia. 
Potężne lustro  

(w nim reflektory 
„2000 P30” Aquaform),  

nawet po podzieleniu  
na dwie części, należało 

zamontować na wstępnym 
etapie budowy,  

gdy nie było jeszcze 
ścian działowych. Baterie 

umywalkowe „Talis S” 
(Hansgrohe) działają 

na podczerwień 
(oszczędzają wodę)

W domu nie ma 
ani jednej płytki. 
Gospodarze  
nie lubią gresów, 
więc ściany, także 
przy natrysku, 
zaimpregnowali 
i pomalowali  
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wieś  
ma pierwszeństwo
Naturalnie starzejące się 
modrzewiowe deski w elewacji 
maskują nowoczesność. 
Wpisują ją w pejzaż wsi. 
Mniejszy budynek to garaż. 
Pod jego skośnym dachem 
jest strych o powierzchni  
40 m2 – do przechowywania 
rzeczy używanych 
sporadycznie. Dzięki temu 
dom się nie zagraca. Służy 
ludziom, a nie rzeczom

miejsca dla wielu
Nawet nierówność gruntu 
została potraktowana 
kreatywnie. Obudowany 
deskami sosnowymi mur 
oporowy spełnia funkcję 
ogrodowej ławki

tu się pracuje
Pracownia Oli jest na dole. Architektka 
wnętrz spotyka się w niej z klientami. 
Wchodzi tu z wiatrołapu, przesuwając 
„stodolne” drzwi. Za stół roboczy służy 
jej komplet: kozły „Oddvald” (IKEA) 
i deski świerkowe. Te same deski 
wykorzystała w drabiniastym regale
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Ola Wołczyk-Perłak  
architekt wnętrz

kto za tym stoi

Jesteśmy trochę niespokojnymi 
duchami. Lubimy wyzwania. 
Zaprojektowałam więc dom 
dostosowany do naszych potrzeb 
i naszego obecnego trybu życia. 
Założyłam, że trochę w nim 
pomieszkamy, ale pewnie po jakimś 
czasie zapragniemy stworzyć  
i urządzić nowy dom w innym miejscu. 
Postarałam się, by to „dopasowanie” 
nie stanowiło problemu dla 
ewentualnych kolejnych mieszkańców. 
Bardzo łatwo go modyfikować: 
przestawiać lekkie ściany, zmieniać 
funkcje pomieszczeń. Np. bez trudu  
da się połączyć pokój dzieci z pokojem 
gościnnym, tworząc jedną większą 
przestrzeń. Można też przerobić 
garderobę dzieci na łazienkę,  
bo są do niej doprowadzone wszystkie 
instalacje, a moją pracownię na pokój 
gościnny z osobną łazienką itd.

ile trzeba do szczęścia
Wewnątrz prostej drewnianej konstrukcji można powiesić  
pranie, huśtawkę lub hamak – jeśli tego właśnie zażyczy sobie 
któryś z gości. Z domu można wyjść boso na rozgrzane słońcem  
lub wilgotne od rosy deski. I tylko żeby ta trawa sama się kosiła... 

sielanka projektanta
Wejście jak do stodoły. Tyle że w środku, 
zamiast siana, nowoczesny ploter, próbki 
materiałów, katalogi dobrych marek. I pani 
architekt, która tutaj znalazła swój azyl... 
choć już myśli o nowym domu
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