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Na dawnym 
parkingu

135 m2

powierzchnia 
uŜytkowa
3000 m2

powierzchnia
działki

TEKST WOJCIECH STASIAK; ZDJĘCIA BARTOSZ MAKOWSKI

Gdy jednorodzinny dom

sprawia, że zaniedbana

dotąd okolica ożywa

i pięknieje, świat staje się

odrobinę lepszy. 

Tak właśnie zdarzyło się

w podwarszawskiej

miejscowości blisko

Puszczy Kampinoskiej.

Wystarczyło ledwie kilka

lat, by nie został nawet ślad

po pustym parkingu dla

ciężarówek, a w jego

miejsce powstała zielona

enklawa z dużym ogrodem

i charakterystycznym

piętrowym budynkiem

oplecionym winoroślą. 
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Metryka budynku
Projekt: arch. Paweł Wład Kowalski

Adaptacja, zmiany oraz projekt wnętrz:

projektanci Monika i Adam Bronikowscy,

HolaDesign

Powierzchnia użytkowa domu: 135 m2

Powierzchnia działki: 3000 m2

Kontakt: wycena@hola-design.com

i hola@hola-desig.com; biuro: ul. Tczewska 2 lok. 28,

01-674 Warszawa, +48 502 614 555, 

www.hola-design.com

p a ź d z i e r n i k  2 0 1 4 I Ł A D N Y  D O M
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G
wo li ści sło ści – wi no rośl przy kry wa tyl ko
jed ną ścia nę do mu, lek ko wdzie ra jąc się
na frag men ty dwóch są sied nich, ale czy -

ni to tak uda nie, Ŝe od uli cy, w pew nym od da le niu,
dom cał kiem spryt nie ukry wa się przed okiem prze -
chod niów. Re ha bi li ta cja prze strze ni teŜ nie od by ła
się na sto pro cent, bo po ze wnętrz nej stro nie dział -
ki po zo sta wio no obok drew nia ne go pło tu frag ment
sza re go, smut ne go pe e re low skie go be to no we go
ogro dze nia. Z ko lei ka wa łek nie ba nad par ce lą
prze ci na ją ma ło przy jaz ne, lek ko „war czą ce” dru ty
wy so kie go na pię cia. Wszyst ko to jed nak nie zmie -
nia fak tu, Ŝe tam, gdzie kró lo wał sta ry gruz utwar -
dza ją cy po wierz chnię par kin gu i kurz uno szą cy się
spod kół cię Ŝa ró wek, po ja wi ło się Ŝy cie.

PRO JEKT GO TO WY JESZ CZE BAR DZIEJ
Gdy oko ło dzie się ciu lat te mu ten dom po wsta wał
na pa pie rze, był po my śla ny ja ko tzw. pro jekt go to -
wy, prze zna czo ny do ka ta lo gu obiek tów jed no-
ro dzin nych. Je go au tor za kła dał jed nak moŜ li wość
prze pro wa dza nia przez na byw ców spo rych zmian.
Tak teŜ się tu sta ło. Bu dy nek, któ ry osta tecznie sta -
nął na pod war szaw skiej dział ce, prze był zna czą cą
dro gę prze kształ ceń adap ta cyj nych, tym od waŜ niej -
szych, Ŝe wpro wa dza li je „ko le dzy po fa chu”, czy li
ar chi tek ci wnętrz. Two rzy li dom dla sie bie, więc
do sko na le wie dzie li, w ja kich wa run kach pra gną
miesz kać i co bę dzie dla nich ko rzyst ne ze wzglę du
na pa ra me try dział ki oraz oto cze nia. 

Par ce la nie by ła du Ŝa, li czy ła so bie 800 m2. Bli sko
jej pół noc nej gra ni cy wzno sił się dom są sia dów,

Parter i piętro domu są otwarte

na ogród. Na obu kondygnacjach

zamontowano bowiem wielkie

przeszklenia sięgające

od podłogi do sufitu 

a nad prze ciw nym, po łud nio wym skra jem bieg ła
wspom nia na trak cja elek trycz na. Wszyst ko to de -
ter mi no wa ło okre ślo ne usta wie nie do mu. Bu dy nek
zwró co no więc ścia ną szczy to wą z wej ściem w stro -
nę uli cy, a dłuŜ szą ele wa cję mak sy mal nie do ciś nię -
to do pół noc ne go skra ju dział ki, zo sta wia jąc tam
tyl ko nie wiel ką prze strzeń na przej ście i za par ko -
wa nie sa mo cho du. Po sa dzo ny w tym miej scu
bluszcz po kil ku la tach wdarł się na ele wa cję, ład -
nie za my ka jąc ją na tę część świa ta. 

J
e śli chce my na czę ści ele wa cji (wy koń czo nej tyn -

kiem cien ko war stwo wym) uło żyć okła dzi nę z de -

sek, frag ment ścian pod nią mo że my ocie plić po dob -

nie jak w czę ści otyn ko wa nej. Pły ty ocie ple nia – weł nę

mi ne ral ną lub sty ro pian – mo cu je się do pod ło ża, po czym ro bi się 

na nich war stwę zbro ją cą w ta ki sam spo sób, jak w stan dar do wych ocie ple niach.

Ko lej ny krok to mon taż rusz tu. W roz sta wie co ok. 50 cm, sto su jąc spe cjal ną tech -

ni kę mo co wań, przy krę ca się do ele wa cji za im pre gno wa ny ruszt drew nia ny.

Umiesz cza się go pro sto pa dle do kie run ku przy szłe go mo co wa nia de sek ele wa cyj -

nych (moż na tak że sto so wać pod wój ny ruszt krzy żo wy).

Ele wa cja z de sek mu si być wen ty lo wa na (mię dzy ocie ple niem a de ska mi trze ba

po zo sta wić szcze li nę wen ty la cyj ną). Trze ba pa mię tać też o za pew nie niu moż li wo -

ści wlo tu po wie trza do łem i je go wy lo tu gó rą. Otwo ry wen ty la cyj ne osła nia się

nie rdzew ny mi siat ka mi, by pod okła dzi nę nie do sta ły się owa dy i gry zo nie.

De ski łą czo ne na pió ro i wpust ukła da się na ele wa cji od do łu do gó ry; po win ny na -

cho dzić na sie bie na ok. 18 mm. De ski ukła da ne na za kład kę, mo cu je się nie rdzew -

ny mi wkrę ta mi, wy zna cza jąc miej sca po ło że nia wkrę tu na cią gnię tym rów no sznur -

kiem. Wkręt nie po wi nien wy sta wać, ale też nie może być za moc no wcią gnię ty

w drew no. Mo cu je się go w każ dym pun kcie krzy żo wa nia się de ski z rusz tem. De ski

za kład ko we po win ny za cho dzić na de ski spod nie na co naj mniej 20 mm. (red.)

OKŁADZINA Z DESEK 
NA OCIEPLONEJ ŚCIANIE
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Wszyst ko to mia ło oca lić dla miesz kań ców jak 
naj wię kszą po wierz chnię wol ną od za bu do wy
po dru giej stro nie bu dyn ku, czy li od po łud nia
i od wscho du. Tam właś nie do ko na no jed nej z naj -
waŜ niej szych zmian pro jek tu – zna czą ce go po wię -
ksze nia okien par te ru. Mia ło to na ce lu wpusz cze nie
do wnętrz wię kszej ilo ści świat ła i stwo rze nie efek -
tu prze ni ka nia oto cze nia do środ ka. I tak się sta ło,
a peł nię efek tu uzy ska no do pie ro w ubieg łym ro ku.
Po wię ksze nie dział ki aŜ do 3 tys. m2 spo wo do wa ło
wów czas, Ŝe dom otwo rzył się od po łud nia na wiel -
ką zie lo ną prze strzeń, do słow nie wdzie ra ją cą się te -
raz do środ ka, wraz z błę ki tem nie ba. 

Dru ga zmia na do ty czy ła oran Ŝe rii, któ ra mia ła
przy le gać do jed nej z ele wa cji, a zo sta ła przez wła -
ści cie li wy kre ślo na z pro jek tu. Trze cia – da chu. Je go
kształt znacz nie uprosz czo no, re zy gnu jąc z oka pów
oraz lu kar ny. Dzię ki tym za bie gom po wsta ła bar dziej
zwar ta for ma do mu, le piej wpi su ją ca się w za ło Ŝe -
nie stwo rze nia mi ni ma li stycz nej ar chi tek tu ry, na wią -
zu ją cej do współ czes ne go de si gnu (i cha rak te ru
wnętrz). Otrzy ma liś my nie mal wy kro jo ną z jed nej
for my bry łę, bez zbęd nych do dat ków. Na ele wa cjach
cie ka wie i ory gi nal nie kon tra stu ją ze so bą biel tyn -
ków i cią gi mo drze wio wych de sek, któ re zna laz ły się
tu z po wo du za mi ło wa nia gos po da rzy do „kli ma tu
leś ni czó wek”. Ca łość uda nie przy kry wa ciemnoszary
dach. WzdłuŜ po łud nio wej ele wa cji po wstał ta ras,

Wielką atrakcją skromnej i prostej bryły są, prócz ciekawych

zestawień materiałowych na elewacjach, ogromne przeszklenia.

Efekt jest tym bardziej imponujący, że można przez nie podziwiać

duży i starannie utrzymany ogród

Pro wa dze nie sil nie ros ną cych i gę stych pną czy po

mu rach bu dyn ków czę sto bu dzi nie po kój i wąt pli -

wo ści – w wie lu wy pad kach nie u za sad nio ne. Ko -

rzy ści z zie lo nej okry wy ścian jest wie le. War stwa

li ści pną czy spra wia prze de wszyst kim, Ŝe mu ry

pod da wa ne są mniej szym wa ha niom tem pe ra tu ry.

Li ście i pę dy chro nią teŜ ele wa cję przed szko dli wym pro mie -

nio wa niem UV, nad mier nym zawilgoceniem i osła nia ją przed

wia tra mi. Nie moŜ na teŜ po mi nąć wa lo rów este tycz nych pną -

czy, któ re po tra fią wspa nia le pod kre ślić uro dę bu dyn ku i stać

się je go nie zwy kle ory gi nal ną ozdo bą.

Pną czy jest wie le i pew nym prob le mem mo Ŝe być wy bór od po -

wied niej ro śli ny. Prze de wszyst kim trze ba od po wie dzieć so bie

na py ta nie, czy chce my, aby ro śli na pię ła się po go łym mu rze,

czy po przy go to wa nej spe cjal nie dla niej pod po rze (mo gą to

być kon struk cje drew nia ne, li no we lub me ta lo we siat ki roz pi -

na ne na mu rach, za mo co wa ne w pew nej od leg ło ści od ściany

– ok. 7 cm). Trze ba jed nak pa mię tać, Ŝe dla ro ślin pną cych się

bez pod pór (jak np. bluszcz, wi nob luszcz trój kla po wy i pię cio -

li stko wy, przy war ka ja poń ska, hor ten sja pną ca), mur mu si być

bar dzo so lid ny – ce gla ny lub ka mien ny – al bo po kry ty moc nym

tyn kiem. Je śli tynk jest sta ry i po pę ka ny, lep szym roz wią za -

niem bę dzie za ło Ŝe nie pod pór i po sa dze nie sła biej ros ną cych

pną czy (jak np. po woj nik, wi cio krzew, ró Ŝa pną ca, ake bia).

Trze ba teŜ zwró cić uwa gę na do bór od po wied nie go ga tun ku

do sta no wi ska, w któ rym ma on ros nąć. Są ro śli ny, któ re

preferują miej sca po łud nio we, bar dzo na sło necz nio ne (dła -

wisz, mi lin, wi ste ria, wi no rośl ja poń ska), i ta kie, któ re zde cy -

do wa nie wo lą mniej szą ilość świat ła na sta no wi skach pół noc -

nych (bluszcz, hor ten sja pną ca, przy war ka ja poń ska).

Je śli gle ba wo kół bu dyn ku jest ubo ga i su cha, naj le piej spraw -

dzą się pną cza o naj skrom niej szych wy ma ga niach (win nik to -

ja do wa ty, wi no rośl ja poń ska, dła wisz). 

Uwa ga! Pną cza mi pro wa dzo ny mi po mu rach naj bar dziej za -

gro Ŝo ne by wa ją ryn ny i pio ru noch ro ny. Dla te go wzrost pną -

czy, szcze gól nie tych, któ re bar dzo szyb ko i sil nie się roz wi ja ją

(bluszcz, wi nob lusz cze, wi no rośl ja poń ska, mi lin, hor ten sja

pną ca), po wi nien być sy ste ma tycz nie kon tro lo wa ny.

PNĄCZA NA MURACH – WIĘCEJ PLUSÓW NIś MINUSÓW

JOLANTA
ZDANOWSKA,
OGRODNICZKA 

BIel, antracyt i drewno egzotyczne – pięknie ze sobą skontrastowane – tworzą atrakcyjne tło dla pnączy

porastających dom od północnej strony. Cienkowarstwowemu tynkowi strukturalnemu towarzyszą 

na elewacjach drewno modrzewiowe oraz ciemna dachówka
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HOLA Design to pracownia z wieloletnim staŜem

i renomą na rynku polskim oraz zagranicznym. Na swoim

koncie ma setki zrealizowanych projektów. Twórcy mogą

pochwalić się członkostwem w prestiŜowych

międzynarodowych organizacjach branŜowych. 

Zespół pracowni tworzą doświadczeni projektanci,

posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie,

co gwarantuje skuteczność w działaniu. 

HOLA Design oferuje obsługę nie tylko w fazie projektowej, ale

równieŜ realizacyjnej. Opierając się na posiadanym doświadczeniu

i grupie sprawdzonych kooperantów, projektanci świadczą

kompleksowe usługi w zakresie zarówno aranŜacji i projektowania

wnętrz oraz projektowania architektonicznego, jak i w zakresie

wdraŜania własnych pomysłów projektowych, obsługi wykonawczej

inwestycji i dostarczania materiałów oraz produkcji i dostaw

elementów na indywidualne zamówienie, w tym mebli. 

– Za podstawę naszych działań przyjęliśmy profesjonalne podejście 

do realizowanych tematów oraz dbałość o jakość proponowanych

rozwiązań – podkreślają projektanci. – Na pierwszym miejscu stawiamy

satysfakcję klientów, do ich wytycznych i oczekiwań dopasowując

prezentowane pomysły projektowe. Łącząc kreatywne podejście 

ze zrozumieniem oczekiwań klienta, nasz zespół projektowy tworzy

przestrzenie o prostej, czytelnej formie, przemyślanej funkcjonalności

i nowoczesnym stylu, słuŜące potrzebom uŜytkowników. 

Dobry projekt jest niezbędnym elementem do stworzenia wnętrza

mieszkania lub domu zgodnego z osobistymi potrzebami

i upodobaniami, lub lokalu uŜytkowego będącego wizytówką firmy

– dodają właściciele pracowni.

AUTORZY PROJEKTU 

MONIKA I ADAM
BRONIKOWSCY

Wstawiony między wielkie przeszklenia piec-koza robi szczególne

wrażenie zimą – gdy kontrast pomiędzy tym, co na zewnątrz,

a ciepłym ogniem na palenisku jest szczególnie wyrazisty

Ważnym kryterium wyboru projektu domu była prostota,

funkcjonalność i elastyczność. Projektantom bardzo

zależało na tym, by stawiany przez nich dom dawał

szansę na swobodną aranżację przestrzeni

wewnętrznej, zgodnie z ich pomysłami i upodobaniami

INSPIRACJE
DOM MIESIĄCA
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Łączna powierzchnia przeszkleń w 50-metrowej części dziennej domu wynosi aż 30 m2. Stolarka

okienna wykonana została z drewna; od południa tafle szkła można przesuwać, od północy zostały

zamontowane na stałe

czę ścio wo z drewna ban gki rai, na któ rym usta wio no
meb le ogro do we. Bra ku je tyl ko ga ra Ŝu, ale by ła to
świa do ma de cy zja in we sto rów.

Na szczę ście nie spraw dzi ły się ostrze Ŝe nia 
wy ko naw ców do mu przed moŜ li wy mi efek ta mi
zmian w pro jek cie – za le wa niem ele wa cji przez in -
ten syw ne opa dy czy nad mier nym na sło necz nie -
niem wnętrz. Ścia ny wciąŜ utrzy ma ne są w do brym
sta nie, a w do mu nie ma af ry kań skich upa łów. Wy -
star czy ło do bre za pro jek to wa nie prze bie gu ry nien
z wła ści wym od pro wa dze niem wo dy po za ob rys
do mu oraz za mon to wa nie przed naj wię kszym ogro -
do wym ok nem wiel kiej, chro nią cej ta ras mar ki zy
– roz su wa nej lub cho wa nej w ra zie po trze by.

WNĘ TRZA Z OD DE CHEM
Gdy za wiel ki mi ok na mi eks plo du ją zie leń i błę kit,
a za urzą dza nie wnętrz bio rą się pro fe sjo na li ści
z wy czu ciem, o efekt moŜ na być ra czej spo koj nym.
Ar chi tek ci rów nieŜ tu do ko na li zmian w wyj ścio -
wym pla nie. Na par te rze po wsta ła nie mal jed na
wiel ka prze strzeń (nie mal, bo obok osi wej ścia
prze wi dzia no nie zbęd ne po miesz cze nie gos po dar -
cze i nie wiel ką ła zien kę), od gro dzo na od przy ro dy
je dy nie wiel ki mi taf la mi okien, za o pa trzo nych
w umo co wa ne od gó ry – na co dzień nie u Ŝy wa ne
– bia łe ro le ty rzym skie. Ogra ni cze nie licz by sprzę -
tów do nie zbęd ne go mi ni mum plus dys cy pli na ko -
lo ry stycz na i ma te ria ło wa da ły świet ny efekt i spo -
wo do wa ły, Ŝe miesz kań cy mo gą tu czuć się jak na
wiel kim wy cie czkow cu su ną cym przez zie lo ną oko -
li cę. W tej po dró Ŝy to wa rzy szą im brąz drew nia nych

Przed nadmiernym nasłonecznieniem wnętrza w najcieplejsze miesiące roku chronią gładkie

podciągane zasłony. Gospodarze podkreślają, że w domu nigdy nie jest za gorąco

– prawdopodobnie również dzięki mikroklimatowi stwarzanemu przez sąsiadujący z posesją las.

Zimą natomiast trudno przecenić zalety dobrego doświetlenia wnętrz

p a ź d z i e r n i k  2 0 1 4 I Ł A D N Y  D O M
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W pokoju dziecka biel i szarość – kolorystyka

wiodąca w wystroju domowych wnętrz

– została uzupełniona o błękitne mebelki

oraz kolorowe zabawki i nieustannie

zmieniającą się dekorację z dziecięcych

obrazków we wszystkich kolorach tęczy

W domu są dwie łazienki oraz toaleta. Łazienka przy pokoju

gospodarzy jest największa, a jej główną atrakcją, prócz

wielkiego okna i dużej lustrzanej tafli, jest parkiet przemysłowy,

użyty zamiast typowych płytek podłogowych

N
i skie ścian ki na pod da szu, bę dą ce prze dłu że niem

ścian par te ru lub pię tra, wy mu ro wa ne na wień cu

stro po wym osta t niej kon dy gna cji, na zy wa ne są 

ko lan ko wy mi. Ich wy so kość za le ży od prze zna cze nia

i stop nia wy ko rzy sta nia po wierz chni pod da sza. 

Wy god niej jest, je śli ścia na ko lan ko wa jest wy so ka

– ła twiej wte dy po ru szać się pod sko sa mi, jest też

wię cej miej sca na usta wie nie tam meb li. Z dru giej

stro ny wy so ka ścia na ko lan ko wa unie moż li wia ta kie

osa dze nie ok na po ła cio we go, że by da ło się przez nie

wy glą dać na ze wnątrz – mo że my pa trzeć tyl ko na nie bo.

Prak tycz nym i efek tow nym roz wią za niem jest mon to wa nie w tych ścian kach

okien pio no wych, po łą czo nych z da cho wy mi i sta no wią cy mi do dat ko wy ele ment

„przed łu ża ją cy je” (ok na ta kie rów nież na zy wa ne są ko lan ko wy mi). Dzię ki ta kiej

kom bi na cji zy sku je my ni czym nie o gra ni czo ny wi dok na ze wnątrz – na wet je śli

gór na kra wędź ok na da cho we go umiesz czo na jest wy so ko – a po miesz cze nie jest

bar dzo do brze do świet lo ne.

Ok na ko lan ko we, prze zna czo ne do mon ta żu w ścia nie pio no wej na pod da szu, 

do stęp ne są w ofer cie pro du cen tów okien da cho wych; moż na je łą czyć z ok na mi

da cho wy mi o do wol nej kon struk cji. Za sto so wa ne w nich oku cia umoż li wia ją

otwie ra nie ok na ko lan ko we go za rów no roz wier nie, jak i uchyl nie – iden tycz nie jak 

w ok nach pio no wych. (red.)

OKNO PIONOWE I DACHOWE

WANNY DO

MAŁYCH I DUśYCH

ŁAZIENEK

czytaj na str. 124
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Główna sypialnia ma

bezpośrednie połączenie

z łazienką. Elementami

spajającym wizualnie obie

przestrzenie funkcjonalne, jest

wykończenie podłogi – takie

samo w obu wnętrzach

ele men tów wy po sa Ŝe nia, scho dów i pro fi li okien -
nych, biel ścian i su fi tów oraz czerń meb li – a tak -
Ŝe no wo czes ny me ta lo wy ko mi nek. Od cza su do
cza su Ŝy cie umi la ją pro jek cje urzą dza ne na ekra nie
wy su wa nym z ka se ty umiesz czo nej pod su fi tem
przy pół noc nej ścia nie. 

Usta wio ny w cen tral nej czę ści par te ru drew nia ny
stół sy gna li zu je, Ŝe na nim koń czy się sa lon i za czy -
na ja dal nia, a tuŜ za nią – w pod łuŜ nej sek wen cji
par te ru – kuch nia. Asce tyzm wnętrz zo stał w niej
rozciągnięty do gra nic – na prze ciw ko wej ścia 
do kuch ni nie ma nic, czy li do my śla my się ukry tych
w ścia nie wnęk na nie zbęd ne sprzę ty, a wzdłuŜ cią -
gnie się blat ro bo czy ze zle wem, pły tą ku chen ną
i szaf ka mi nad ni mi. Resz ta to nie mal wy łącz nie
szkło ok na i po sadz ka. 

Odro bi nę cha o su i „my śli nie u cze sa nych” prze wi -
dzia no na pię trze-pod da szu, pod sko sa mi dwu po ła -
cio we go da chu. Prze de wszyst kim w dwóch, peł nych
ko lo rów i za ba wek, po ko jach dzie cię cych. Obok nich,
po dru giej stro nie pię tra-pod da sza za pla no wa no zde -
cy do wa nie bar dziej zdy scy pli no wa ną sty li stycz nie ob -
szer ną sy pial nię gos po da rzy, z któ rej wio dą przej ścia
do spo rej ła zien ki i do gar de ro by. Ca łość tej kon dy -
gna cji sku tecz nie do świet la ją no wo czes ne ok na po -
ła cio we, w tym dwa tzw. ko lan ko we, umiesz czo ne
sy me trycz nie po dwóch stro nach da chu. 

PRA WIE JAK W BAJ CE
Osz częd ność i umiar wi dać teŜ w pro jek cie ogro du.
Je go za sad ni czą część two rzą sze ro kie po ła cie traw -
ni ka, uzu peł nio ne o drze wa i krze wy. Po sa dze nie tu
cze go kol wiek nie by ło ła twe, w związ ku z ko niecz -
no ścią na wie zie nia na daw ny par king du Ŝej ilo ści od -
po wied niej zie mi. Uzu peł nie niem ogro du są ros ną ce
„za pło tem” drze wa, rów nieŜ te w roz cią ga ją cym się

za uli cą le sie. Dzię ki te mu gra ni ce dział ki miej sca mi
za cie ra ją się, ła god nie łą cząc z oto cze niem. Jest to
jed nak świa do mie wy kre o wa ne wra Ŝe nie, do świad -
cza ne wy łącz nie od stro ny ogro du – od uli cy bo wiem
dział kę szczel nie osło nię to drew nia nym pło tem ryf -
lo wa nym, ni czym opa ską. 

śe by więc w peł ni po czuć kli mat te go miej sca, trze -
ba zo stać zaproszonym na te ren po se sji. Naj le piej
wie czo rem. Gdy w za pa da ją cym zmierz chu bu dy nek
roz bły ska od środ ka zło tym oświet le niem po miesz -
czeń, pod bi tym przez kil ka kin kie tów usy tu o wa nych
na ele wa cjach, ca łość na bie ra zu peł nie no we go, lek -
ko nie re al ne go cha rak te ru. Za czy na przy po mi nać do -
mek z baj ki, le ni wie uru cha mia jąc w ob ser wa to rze
wy o braź nię, po bu dza ną przez ta jem ni cze opo wie ści,
o któ rych ła god nie szu mią drze wa…

kuchnia 
15 m2

garderoba 
5 m2

sypialnia
12 m2

pokój 
12 m2

pokój
12 m2

łazienka 
12 m2

w.c. z pralnią 
3 m2

pokój dzienny
35 m2

komunikacja
7 m2

klatka schodowa
(pod nią
kotłownia) 
6 m2

garderoba 
8 m2

łazienka 
4 m2
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