
1918

O pożytkach
z przypadku

tekst WOJ CIECH STA SIAK, zdjęcia JA RO SŁAW MAT LA

TEN NAWIĄZUJĄCY DO TRADYCYJNEJ FORMY DOM 
DOBRZE KOMPONUJE SIĘ NIE TYLKO ZE SPOKOJNĄ 
OKOLICĄ, STANOWIĄCĄ CZĘŚĆ DUŻEJ AGLOMERACJI,  
ALE PRZEDE WSZYSTKIM – Z ŻYCIEM WŁAŚCICIELI. 

177 m2

powierzchnia  
użytkowa
400 m2

powierzchnia 
działki
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Boniowanie to technika zdobienia elewacji polegająca na kształtowaniu 
w niej poziomych bruzd. Ich wykonanie – zwłaszcza na dużej powierzchni  

– jest dość pracochłonne; można je zrobić na parę sposobów. Najprostszy  
z nich to utworzenie pseudoboni, czyli pasów o nieco innym zabarwieniu,  
tylko nieznacznie (2-3 mm) zagłębionych w warstwie tynku. W tym celu na 
przygotowanej do tynkowania ścianie (ocieplonej i zaszpachlowanej zaprawą 
zbrojącą) maluje się pasy – farba powinna być w odcieniu nieco ciemniejszym 
niż planowany kolor elewacji. Kiedy wyschnie, zakleja się pasy taśmą malarską 
o dużej wytrzymałości, a całą ścianę tynkuje. Po lekkim związaniu tynku 
trzeba oderwać taśmę wraz z przylegającą do niej zaprawą i „bonie” są już 
gotowe. Prawdziwe boniowanie wymaga natomiast wykonania wgłębień w sty-
ropianie, co można zrobić na dwa sposoby – albo przez bruzdowanie płyt spe-
cjalną wycinarką termiczną (wgłębienia w styropianie robi się przed przykleje-
niem ocieplenia), albo przez doklejenie do nich cienkich 
pasów ze styropianu. To ostatnie stosuje się głównie 
wtedy, gdy odstęp między boniami (wgłębieniami) ma 
mieć 50 cm, czyli odpowiadać szerokości płyty. (red.) 

JAK SIĘ ROBI BONIE NA ELEWACJI

Parterowydomzdużymużytko
wympoddaszempodmocno
rozrzeźbionymdachem,nawią
zującyniecodoarchitektury
domówmieszkalnychPogórza,
odrazuwzbudził
zainteresowanienaszych
gospodarzy

Murowanybudynekjest
utrzymanywspokojnejkolory

styce,wktórejłagodnebeże
tynkówsąsiadująztradycyjną

czerwieniądachówki

Ta kar czma Rzym się na zy wa… No do brze, 
re stau racja. Bli sko niej stoi dom, a w do mu 
miesz ka ją: dwo je do ro słych, ich kil ku na sto

mie sięcz ne dziec ko i pies z ko tem. 
Zna le źli się tu przez przy pa dek. Pod czas spaceru 

z psem Ona i On za u wa ży li szyld z in for ma cją 
o sprze da ży kil ku do mów two rzą cych ka me ral ne mi
nio sie dle, dwa ki lo me try od cen trum Kra ko wa. Oko
li ca pięk na, do mia sta od po wied nio bli sko i zarazem 
wy star cza ją co da le ko, do my ni cze go so bie... Pan 
Przy pa dek ła two zła pał ich więc w swoje si dła, ogła
sza jąc: „Kła dę areszt na Wa sze ci”. 

TU SIĘ OD DY CHA
Nie wia do mo do kład nie, czy rze czy wi ście mia ło tu 
po wstać osie dle z sie dem na sto ma do ma mi jed no ro
dzin ny mi, jak gło si ły pier wot ne za po wie dzi de we lo
pe ra, ale dziś nie ma to już wię ksze go zna cze nia. 
Skoń czy ło się na czte rech bu dyn kach o bliź nia czej 
ar chi tek tu rze, dwóch wię kszych, o po wierz chni około 
350 m2 i dwóch mniej szych, po 177 m2  każ dy. Właś
nie je den z tych osta t nich, pod ko niec 2011 ro ku, 
za ku pi li bo ha te ro wie na szej opo wie ści, za u ro cze ni 
zarówno miej scem, jak i bu dyn kiem. 

Cze kał na nich, swo ich pierw szych gos po da rzy, 
w sta nie de we lo per skim, go to wy do wy koń cze nia 

i aran ża cji wnętrz.  Bli sko zie lo nych wzgórz i Wi sły, 
któ ra me an dru je w oko li cy po przez swo je esyf lo re sy. 
Kto zna skrót, do sta nie się do niej w pięć mi nut. Ide
al ne te re ny do spa ce rów i od po czyn ku. 

Czte ro a ro wa dział ka (ok. 400 m2), na któ rej stoi 
dom, wprost za chę ca, by zwie dzać oko li cę. Ale jest tu   
i miej sce do re lak su. Oprócz bu dyn ku zaj mu je ją 
w wię kszej czę ści traw nik oko lo ny przez po sa dzo ne 
wzdłuż ogro dze nia tu je, a tak że klon pal mo wy w ro gu 
i kom po zy cje z de ko ra cyj nych traw. 

– To pro sta aran ża cja tro chę wzię ta ze sty lu 
ogro du ja poń skie go – mó wi wła ści ciel ka, Jo an na. 
– Tro chę ża łu ję dziś, że nie sko rzy sta łam z pro jek tu, 
któ ry zro bi ła nam architektka wnętrz. Nie do koń ca 
do mnie prze ma wiał, ale wi dzę te raz, że by ła to fan
ta stycz na aran ża cja łą czą ca dom z ogro dem. Rów
nież po przez de ski ta ra so we ma ją ce być prze dłu że
niem po zio mu do mu.

SZTU KA DO BREJ KOM PO ZY CJI
Głów na część pra cy An ny Ga wlik nie po szła jed nak 
na mar ne, bo jej ogro do wa kon cep cja by ła tak na
praw dę do dat kiem do głów ne go pro jek tu – wy koń
cze nia wnętrz do mu. 

– Od in we sto rów do sta łam w tym wzglę dzie wła ści
wie wol ną rę kę – przy zna je. – Po mi ja jąc oczy wi ście 
wstęp ne usta le nia, nie zbęd ne, że by wy ty czyć kie ru nek 
co do cha rak te ru wnętrz. Mia ły być jas ne, prak tycz ne, 
prze strzen ne. Współ pra ca ukła da ła się niemal idealnie, 
bez żadnych zgrzy tów.

– O ma wia liś my wspól nie je dy nie szcze gó ły wy
stro ju, ale nie by ły to zna czą ce zmia ny – przy po mi na 
so bie wła ści ciel ka. – Już pierw sze propozycje, ja kie 
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Metryka budynku
Projektdomu: arch. Marzanna Radziszewska, projekt wnętrz: Anna Gawlik,  
ANKE DESIGN STUDIO, biuro@anke-design.pl www.anke-design.pl  
Powierzchniadomu:  177,0 m2; powierzchniadziałki: 400 m2;  
Powierzchniacałkowitadomu:  213,6 m2; 
Mieszkańcy: 2 oso by do ro słe i dziecko 

WIĘCEJ  
O ELEWACJACH  

Z OZDOBAMI 
czytaj na str. 102
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O statnie lata bywają upalne, dlatego coraz 

częściej w domach montuje się klimatyzator. 

Jeśli zdecydujemy się na model typu split, wów-

czas na zewnątrz budynku montuje się jednostkę 

zewnętrzną, a w jednym lub kilku pokojach jed-

nostkę wewnętrzną. Pierwsza z nich może być za-

wieszona na ścianie lub ustawiona na ziemi. Wy-

bierając jej lokalizację, pamiętajmy o tym, że 

wymagać ona będzie konserwacji, a także napraw. 

Z tego względu powinien być do niej łatwy dostęp. 

Ponadto zwróćmy uwagę na ciężar jednostki ze-

wnętrznej – może ważyć od 20 do nawet 200 kg. 

Jeśli jej ciężar przekroczy 100 kg i chcemy ją za-

wiesić na ścianie, skonsultujmy się z konstrukto-

rem, jakie profile montażowe zastosować. (red.)

KLIMATYZATOR W DOMU

Działka nie jest szczególnie rozległa, ale piękne otoczenie  
i bliskość zarówno terenów spacerowych, jak i miasta 
wynagradzają właścicielom ewentualne poczucie braku 
życiowej przestrzeni; zresztą nawet w takim przydomowym 
ogrodzie nie brakuje pracy...

Urządzona w ryzalicie 
niewielka jadalnia została 
wyposażona w bardzo 
dekoracyjne, współczesne 
meble. To dzięki takiemu 
doborowi elementów 
wyposażenie, mimo 
tradycyjnej formy 
zewnętrznej, pasuje 
do dzisiejszych czasów i trybu 
życia domowników

Bliskośćlasuzaznaczonowewnętrzachzapomocązestawupieńków,któreto,ustawionewpoliżu
kanapy,pełniąpróczfunkcjidekoracyjnej,takżeużytkową,świetniezastępującpodręcznestoliki

do sta liś my po prze pro wa dzo nej z nami do kład nej 
rozmowie, oka zały się strza łem w dzie siąt kę.

Zgod nie z pro jek tem ar chi tek to nicz nym do mu 
– czy li tym, co wła ści cie le „odzie dzi czy li” po de we
lo pe rze – na par ter skła da ją się otwar te prze strze nie 
ła god nie prze cho dzą ce jed ne w dru gie. Kuch nia 
na prze strze ni kil ku me trów za mie nia się więc w sa
lon, a nie ja ko spo mię dzy nich „pą czku je” ja dal nia, 
umiesz czo na w sty lo wym pół o krąg łym wy ku szu. 

Je dy ny mi po miesz cze nia mi cał ko wi cie zam knię
ty mi, od dzie lo ny mi od resz ty są ma ła ła zien ka i pral
nia. Par ter uzu peł nia po zba wio na drzwi gar de ro ba 
współ dzie lo na z po miesz cze niem gos po dar czym, 
umiesz czo ne w przed po ko ju. 

Właś nie w przed po ko ju znaj du je się ele ment, 
dzięki któremu w trakcie urządzania wnętrz optycz
nie zwiększono efekt otwartych przestrzeni. Dom 
bo wiem nie jest zno wu tak du ży, by lek ką rę ką  
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Urządzając domowe wnętrza, „powalczono” o ich optyczne zwiększenie.  
Jednym z elementów tej walki jest umożliwienie swobodnego 
rozprzestrzeniania się światła po pokojach. Dlatego, wszędzie gdzie się da, 
zrezygnowano z wewnętrznych podziałów i połączono różne strefy 
funkcjonalne w jedną przestrzeń.

S tworzenie prawie jednoprzestrzennego wnętrza zawsze wymaga zaprojek-
towania odpowiedniej konstrukcji. Zwykle w połączeniu pomieszczeń  

w jedno przeszkadza ściana nośna. Trzeba ją zastąpić innym elementem kon-
strukcyjnym, który zapewni stabilne podparcie stropu na dość dużej rozpięto-
ści. Zastępuje się ją podciągiem (nie można go mylić z nadprożem). To belka – 
najczęściej żelbetowa, choć może też być ze stali lub drewna. 
Podciąg można ukryć w grubości stropu. Wówczas na połączeniu pomieszczeń 
w jedno sufit jest gładki nad całym wnętrzem. Jest to możliwe w stropach gę-
stożebrowych Akermana i w stropach monolitycznych. Podciąg zawsze będzie 
wystawał pod stropem w stropach gęstożebrowych Teriva, Ceram, Porotherm. 
O zastąpieniu ściany nośnej podciągiem zawsze decyduje konstruktor. Musi 
być on uwzględniony w projekcie. W żadnym razie niedopuszczalne jest samo-
wolne wykonanie podciągu, ani też zmiana jego wymiarów i zbrojenia. Grozi to 
katastrofą budowlaną! (red.)

SZEROKIE PRZEJŚCIE  
MIĘDZY POMIESZCZENIAMI 
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D rzwi szklane bardzo dobrze prezentują się w każdej przestrzeni i idealnie kom-
ponują się zarówno we wnętrzach minimalistycznych, jak i utrzymanych 

w stylu klasycznej elegancji. Takie drzwi doświetlają wnętrza, jednocześnie op-
tycznie je powiększając. Modele dwuskrzydłowe – cieszące się coraz większą po-
pularnością – pozwalają też uzyskać znacznie szersze i wygodniejsze przejście. 
Montuje się je zazwyczaj w pomieszczeniach reprezentacyjnych, na przykład między 

holem i salonem lub salonem i jadalnią – oczywiście pod warun-
kiem, że jest tam wystarczająco dużo miejsca.  

Pamiętajmy jednak, że jeśli mają być to drzwi prze-
szklone, to nie mogą stanowić zagrożenia dla prze-

bywających w pobliżu osób. Oznacza to, że w ta-
kich drzwiach powinno się stosować tylko szkło 

hartowane, które w razie rozbicia rozpada się 
na drobne, nieostre kawałki lub szkło bez-
pieczne, które w zderzeniu ulega spękaniu.  
W zależności od naszych preferencji, mo-
żemy wybierać modele ze szkła całkowicie 
przezroczystego, półprzeźroczystego, wyko-

nane z materiału matowego ewentualnie  
ze wzorami. (red.)

DWUSKRZYDŁOWE DRZWI PRZESZKOLNE
PARTER
1.  hol  ......................................6,1 m2

2.  WC  .....................................5,1 m2

3.  garderoba .......................11,8 m2

4. pom. gospodarcze  .......5,0 m2

5.  część dzienna ..............48,8 m2

6.  garaż ............................... 19,0 m2

PIĘTRO
7.  hol  .....................................7,0 m2

8.  pokój  .............................20,9 m2

9.  pokój  .............................20,9 m2 

10. łazienka .......................... 10,7 m2

11. gabinet  ........................... 8,0 m2

12 garderoba .......................6,2 m2

13. sypialnia ......................... 24,1 m2

Kominekspełniapróczfunkcji
dekoracyjnejtakżepraktyczną.Sta
nowibowiemuzupełnieniesystemu
grzewczego,któryopierasięna
ogrzewaniucentralnymipodłogowym

re zy gno wać z każ dej oka zji do zwię ksze nia po wierz
chni dla swo bod ne go roz cho dze nia się po nim 
świat ła. Pier wot nie na dro dze te goż świat ła sta ła, 
umiesz czo na tuż za drzwia mi wej ścio wy mi do bu
dyn ku, ścian ka za my ka ją ca przed po kój. 

– To by ła ścia na z drzwia mi, o stan dar do wych wy
mia rach 90 x 210 cm – opo wia da au tor ka wnętrz, 
An na Ga wlik. Za bie giem pro jek to wym by ło jej wy bu
rze nie i wsta wie nie sto lar ki dla drzwi, spo rzą dzo nej na 
wy miar, na ca łą sze ro kość ho lu, po pro wa dzo nej moż
li wie jak naj wy żej, aż do bel ki kon struk cyj nej, któ ra 
zresz tą unie moż li wi ła po cią gnię cie drzwi jesz cze da lej, 
aż do su fi tu – dodaje. 

Dla osta tecznego efek tu klu czo we by ło wsta wie nie 
do no wych drzwi trans pa ren tnej kom po zy cji ze szkła 
oraz wspom nia na sta lo wa kon struk cja do da ją ca te mu 
roz wią za niu lof to we go cha rak te ru.

W ten spo sób po wsta ły drzwi efek tow ne i no wo
czes ne zarazem, a jed no cześ nie lek kie, przej rzy ste, 
na wią zu ją ce do sty li sty ki asce tycz nych wnętrz ja
poń skich. Par ter dzię ki nim rze czy wi ście wizualnie 
się po wię kszył i od sa me go wej ścia za pra sza go ści 
do wej ścia w głąb, nie ja ko wcią ga ich do środ ka. 
Ni czym ra ma ob ra zu ka dru je wi dok na znaj du ją cy 
się po dru giej stro nie osi wi do ko wej i ko mu ni ka
cyj nej wy kusz. 

Kto pod ą ży wy ty czo ną dro gą, na tknie się na dru gi 
cie ka wy ele ment, sta no wią cy nie ja ko prze ciw wa gę 
te go pier wsze go – ma syw ny, wręcz pan cer ny, ko mi
nek z obu do wą wy ko na ną z bla chy wal co wa nej na 
go rą co. Ta ki cha rak te ry stycz ny, bar dzo wy ra zi sty, 
cięż ki mo tyw sta no wi cie ka wy kon tra punkt dla wsze
cho gar nia ją cej bie li ja dal ni i kuch ni (ścian, zwi sa ją
cych z su fi tu lamp, sto lar ki okien nej, meb li), a tak że 
jas nych pod łóg. Zu peł nie jak w do brej kom po zy cji 
mu zycz nej, któ rej si łą jest czę sto mą drze po pro wa
dzo ny kon trast. 

POD DA CHEM INA CZEJ
Pod da sze zo sta ło za pro jek to wa ne w od mien ny spo
sób, ma my tu bo wiem wy dzie lo ne po miesz cze nia 
– sy pial nię z gar de ro bą i du żą ła zien ką oraz dwa jesz
cze nie za a ran żo wa ne po ko je. W sy pial ni zwra ca uwa
gę cie ka wie wy pro fi lo wa ny sto lik z drew na. Ten na
tu ral ny ma te riał prze wi ja się przez in ne frag men ty 
wnętrz, m.in. w po sta ci obec nych i tu, i mię dzy sa lo
nem a kuch nią drew nia nych kloc ków – mi ni sto li
czków i sie dzisk. Na da je to po miesz cze niom charak
ter swoj sko ści, łą czy je z oto cze niem osie dla, któ re 
moż na ob ser wo wać z dwóch bal ko nów umiesz czo
nych na osi sy me trii bu dyn ku, w tym jed ne go przy
le ga ją ce go do sy pial ni. 

W jas nej ła zien ce z ko lei kró lu ją zge o me try zo wa ne 
for my wan ny i bla tu, w któ rym znaj du je się umy
wal ka, pod kre ślo ne ostrym prze cię ciem frag men tu 
su fi tu, wy ni ka ją cym ze sko su da chu. 
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ZDANIEM WŁAŚCICIELKI

D zięki nowoczesnemu oświetleniu LED można się pokusić o ciekawą aranżację 

świetlną, taką jak widoczne na zdjęciu podświetlenie cokołu wanny. Efekt 

miękkiego, rozproszonego światła (które ładnie obrysowuje detale architekto-

niczne, a przy tym sprzyja relaksowi), można osiągnąć, stosując światłowody, 

taśmy LED lub specjalne węże ze świecącymi diodami. Są one dostępne w wielu 

wersjach, różniących się kolorem światła i jego temperaturą barwową – chłodną 

lub ciepłą. Warto przy tym pamiętać, że światło zimne wzmacnia chłodne kolory, 

a ciepłe podkreśla i ożywia barwy ciepłe, tuszując odcienie zimne. 

Wybierając źródło światła, pamiętajmy, że w łazience trzeba zachować zasady 

dotyczące bezpieczeństwa. W obrębie wanny, kabiny prysznicowej można mon-

tować tylko źródła zasilane niskim napięciem 12 lub 24 V (mają symbol  

III klasy ochronności). Można je instalować nawet wewnątrz wanny czy kabiny 

prysznicowej lub bezpośrednio nad nimi, a także w obudowach wanien i na po-

sadzkach w łazience. (red.)

GDZIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ DIODY LED

W jasnym wnętrzu sypialni ciekawie 
zaranżowana ściana stanowi bardzo 
atrakcyjny i oryginalny element. Jej 
bliska natury kolorystyka nadaje 
pomieszczeniu ciepły klimat 

Widok na łazienkę na poddaszu. Skosy dachu, choć malownicze, 
jak zwykle utrudniają  aranżację pomieszczeń.  
Tu w najniższe miejsce udało się wsunąć wannę,  w której 
zazwyczaj użytkownik przyjmuje pozycję leżącą – nie będzie więc 
narażony na zbyt częste zderzenia z ukośną połacią 

Obszernypryszniculokowanobezpośredniopodoknem.Przejrzyste
szkłochroniącepomieszczenieprzedrozchlapującąsięwodąnie
ograniczadostępuświatłasłonecznego,dziękiczemułazienka
wdzieńwypełniasiępromieniamisłońca

Współ pra ca z panią Anią 
Ga wlik by ła fan ta

stycz na. Jest to oso ba świa
do ma włas nych pro jek tów 
i bro nią ca swo ich ra cji, co 
oka zu je się bar dzo do brą ce
chą zwłasz cza w sy tu a cji, gdy 
in we sto rzy – w tym przy pad ku 
my – nie do koń ca są w sta nie 

wy o bra zić so bie, jak pro jekt bę dzie osta
tecznie wy glą dał, jak wy jdą da ne ele
men ty, czy wszyst ko będzie do sie bie pa
so wać… Wi dzia łam wcześ niej jej 
aran ża cje i pro jek ty, co da ło mi pew ność, 
że gust i styl architektki wnętrz pa su je  
do na sze go do mu. W trak cie re a li za cji wy
star czy ło więc za pew nie nie z jej stro ny,  
że da ny po mysł bę dzie su per i rze czy wi
ście tak by ło! Za u fa nie do pro jek tan ta ma 
na praw dę du że zna cze nie. 
Czy coś zmie ni li byś my w do mu po tych kil
ku la tach miesz ka nia w nim? W for mie bu
dyn ku i ukła dzie wnętrz – nic. Wraz z mę
żem uwiel bia my otwar te prze strze nie, 
więc na par te rze czu je my się wspa nia le. 
Du żą wa gę przy kła da łam do fun kcjo nal no
ści po miesz czeń oraz za sto so wa nych urzą
dzeń i jak na ra zie wszyst ko się spraw dza, 
zwłasz cza kuch nia wy my ślo na przez na szą 
pro jek tan tkę. Chcia łam co praw da za sto
so wać na par te rze de ski par kie to we, ale 
ich po ło że nie nie wcho dzi ło w grę, gdyż 
jednym z domowników jest pies. Dla te go 
zde cy do wa liś my się na su per prak tycz ne 
płyt ki. Ze wzglę du na kosz ty zre zy gno wa
liś my też z po kry cia ścian stiu kiem. 

JO AN NA, 
właścicielka
domu

Adap ta cja wnętrz trwa ła pół ro ku, a efek tem jest 
dom, w któ rym wła ści cie le miesz ka ją od ma ja 2012 
roku. Są za do wo le ni, otrzy ma li to, co chcie li, a dro ga 
do te go wio dła przez har mo nij ną współ pra cę z pro
jek tan tką. Dziś mo gą do wo li wy ko rzy sty wać fun kcjo
nal ność otwar te go par te ru, cie szyć się in tym no ścią 
po miesz czeń na pod da szu i ro bić uży tek z te go, co 
ofe ru je oko licz na przy ro da. 

Właś nie to wszyst ko obie cy wał im Pan Przy pa dek, 
któ ry sta nął na ich dro dze kil ka lat te mu, w czasie 
jednego ze spacerów. Cza sem do brze jest mu za u fać.
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