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D∏ugo planowali ucieczk´ z centrum
Warszawy na przedmieÊcia. Mieli pi´knà
dzia∏k´ i wymyÊlony dom. Zapomnieli
tylko o jednym, ˝e projekt jest jak
scenariusz. Tylko z dobrego mo˝e
powstaç Êwietny film.
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Kiedy dom by∏ w stanie surowym i nie mia∏
jeszcze okien, rodzina wpad∏a w panik´.
Wszystko by∏o nie tak, mo˝e z wyjàtkiem
dachu przykrytego dobrà ceramicznà dachówkà. Drzwi wejÊciowe wydawa∏y si´
za wàskie, okna w salonie zbyt ma∏e, a niewielka ambona nad nim nie wiadomo czemu mia∏a s∏u˝yç. Równie nieprzemyÊlany
i êle usytuowany okaza∏ si´ taras; nie mo˝na
si´ tu by∏o wygodnie rozsiàÊç i pozdziwiaç
leÊnych widoków.
Dom by∏ zwyczajnie za ma∏y. Przekona∏a si´ o tym g∏owa rodziny, uderzajàc boleÊnie czo∏em w niski sufit ∏azienki na pi´trze.
Na planach wszystko wyglàda∏o zupe∏nie
inaczej – nikt nie zauwa˝a∏ na przyk∏ad skosów! Tymczasem zamieszkaç tu mia∏a dwójka rodziców, dorastajàca córka i trzyletni syn,
pies i dwa koty. Zamieszkaç wygodnie. Rodzina zastanawia∏a si´, czy mo˝na jeszcze
coÊ zmieniç, uratowaç, przerobiç, dostosowaç. Niczym po karetk´ pogotowia zadzwonili po architektów z JM studio.
– Wi´kszoÊç ludzi bardziej przyk∏ada si´
do wyboru odkurzacza ni˝ projektu w∏asnego domu – Êmieje si´ Magda Ignaczak, która wraz z Jackiem Kunca pospieszy∏a na ratunek. – A przecie˝ dom powinien byç jak
garnitur szyty na miar´, dopracowany. Ka˝dy ma inne potrzeby, innà dzia∏k´ i inny
widok z okien.
Architekci powi´kszyli salon, wymyÊlili
te˝ szklane drzwi na ca∏à Êcian´, które, choç
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Kanapy cz´sto „w´drujà” po salonie.
Wszystko zale˝y od tego, czy rodzina
oglàda telewizj´, czy patrzy na ogieƒ
p∏onàcy w kominku albo las.

Dêwigar
podtrzymujàcy
dach mo˝e byç
malowniczy.
Rodzina podziwia
go i z salonu,
i z antresoli-biblioteki.
Aby podkreÊliç jego
urok , na belkach
zamontowano
reflektorki.
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ogromne, w razie potrzeby sk∏adajà si´ jak
harmonijka. Zastosowano te˝ pewien trik
– du˝e drzwi wejÊciowe dajà wra˝enie, ˝e
wchodzimy do znacznie wi´kszego domu.
By∏a te˝ walka o drobiazgi, o centymetry.
Cudem zmieszczono w przedpokoju szaf´,
cudem stworzono w kuchni wysp´, znalaz∏y
si´ te˝ dwa dodatkowe metry dla górnej ∏azienki. W∏aÊciciele odetchn´li, widzàc, ˝e
dom b´dzie wygodny. Ale czy b´dzie pi´kny? Przecie˝ mieli swoje marzenia – mi∏e,
ciep∏e wn´trze z d´bowymi dodatkami
i odrobinà stali. – Ale nie z katalogu i nie
za s∏odkie – zarzeka∏a si´ pani domu.
Kolory podpowiedzia∏o otoczenie. Dom
stoi w sosnowym lesie, wi´c trzeba go by∏o
rozjaÊniç – na parterze kolorem Êcian w ciep∏ym odcieniu koÊci s∏oniowej. Na pod∏odze
po∏o˝ono du˝e dechy z afrykaƒskiego drewna iroko, które poolejowano. Ju˝ widaç, jak
powoli zmieniajà odcieƒ z cytrynowego
w cudny miodowy, lekko spatynowany.
Tak˝e niektóre d´bowe meble pobejcowane nabra∏y nowego wyrazu, jak chocia˝by szafki w kuchni. Trzeba by∏o jeszcze
podbarwiç dêwigar, który podtrzymuje
dach, z powodu wyjàtkowej urody nazywany przez rodzin´ gwiazdà salonu. A˝ trudno sobie wyobraziç, ˝e zosta∏ tu wstawiony,
kiedy dom ju˝ sta∏. Drobnym szaleƒstwem
sà bia∏o-czerwone pokrowce na kanapach.
JeÊli si´ znudzà, bez problemu b´dzie
mo˝na je zmieniç.
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Na pi´trze rodzina i architekci chcieli
pobawiç si´ kolorem. Na Êciany sypialni
wkrad∏ si´ na przyk∏ad oliwkowoszary, a poniewa˝ pokój nie jest du˝y, wstawiono tu
subtelne ratanowe ∏ó˝ko i fotele. Córka zabra∏a meble z poprzedniego domu, kpiàc
sobie z tych wszystkich ceregieli zwiàzanych z urzàdzaniem. Górna ∏azienka jest
kremowa z delikatnà turkusowà mozaikà.
– I tak w∏aÊnie ma byç. Wn´trze to nie jest
kostium do zdj´ç, który potem mo˝na
zdjàç – mówi Magda. – Ludzie majà w nim
mieszkaç.
Z czasem dom zaczà∏ zape∏niaç si´
drobiazgami. Niektóre podobierali Magda
i Jacek. Ale i rodzina zacz´∏a zwracaç uwag´ na detale. Po tylu rozmowach, dyskusjach, przyglàdaniu si´ pi´knym rzeczom
– uwierzy∏a we w∏asne si∏y. Ile by∏o zabawy,
kiedy szuka∏a miejsca dla chiƒskiej szafeczki. Trafi∏a w koƒcu do gabinetu jako
stolik pod faks. ■
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